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 قالطا هیرح هدننزو رايللا ةمظعم هللا همجم ىاخ ( راجلا ةديقم ) رددقلوا

 هدییکرت و هدناهما ضعب ردکېد شفلوا دیقلیسوئ روا شاب ردیلباقم هیراجهکرونل وا
 ةرح رددیقم هلرسک كناح یظفل ةرلاو هليا هلمهم یا یسهلک راج ا

 رولوا كعد رب یارو بروا نیم راج ملکشد هغلشاطهراق
 ( هدیقم ون ) رددیوم یو یتآ لوق و قفاوم هکوب هما ضعبو

 .لوصاو هدرعلا ناسل رونلوا قالطا هراب رقع هدنزو همظعم

 سوماق هلغاوا موسرم هلیئاونع راجلا ةديقم ونب هدهراس
 برفع یاس هرف اعقاو ردعقاو طقس هدررعست

 هلیرمسک كفاق ( دیقلا ) ردبر یب یتبدلوا یندعم
 تغل هلا واوو هددلحف ردهتسانعم رادقم

 . یدنلوا رکذ ینیدلوا

 هيلي و ةيرحلا ةعبطملا ف سوماقلا هجرت نم لوالا دلما مت

 یا ها ءاش نا یناملا دلا
 ےس



ON 

 ( سرفلا دیق ) رووا قالطا هرلتا شید.( ناتسسالا ديق ) رروط لة
 روایصاپ هدناکش یسوغاق و كن آ هک رداغ هنوکرب صوصحم هنن وب كن ود

 بوش هشوحو هلمبس یکلک رکو رونل وا قال طا هنا ك رکو ) داو الا دییق» 0

 نکل رد هبانعموب ید داق رد هنسانعم رادقم دیف و نوحا ینیدوقیلآ ندتک

 اهرادقم یا اهداقو سوق دیق هنییام لاش یدیشلیا دیش هلل ریسک ثفاق هد هب واو

 هان ىلع" لحرا دي لاقب رد هنسانعم قفلغ الوهمو قاغاب رولوا ردصم ديقو

 هدنرلفایا كن ۲ ردناکء مسا نددبیقت هدننزو مظعم ( دیقلا ) ديف یعع ادیف لوهحا

 لاننخ هدنرلفاا كناوسن و روللوا رت قلیغافو هک روند هرب قشیروا یغاف و
 هب هتسن راسو هبهود شفلب رولوا لوعفم مسا دیقمو رونلوا قالطا هرب كج هر
 بودا دنب یهود فلک را 1 هک رونی د هعضوم لوش و رولک دیاقم ی روند

ESهناویحو هانا لوش هدشزو سک (دیشآ )-لردا درو دي  

 مار ینعب هیلیا هلهاسم بویلبا كلشکسم هدکدلیا دارم قلعا ینسیدنک هکروتید
 ندندایق یس هک هئدق اذا یلوقناو هندق اذا تاهاس نم وهو دیف وه لاق هلوا
 هود هلکن ۲ هکروند ها لوش هدننزو باتک ( دایقلا ) رظنیاف ردشلیا مهو

 كمکح هدننو قمروا هبیعاقو هدننزو لیعفت ( دییقتلا ) رونلوا دنن باود راسو
 [ كتفلا نام الادیف ] ثیدطا هنمو یدنل وا لامعتسا هتسانعم عنم هلتبسانم وب رد هتسانعم

 یناعا كنموم ىنعي داسفلا نم ثیعلا اذ منع اك نمولاب كتفلا نم منع ناعالا نا یا
 هداف نالوا نموم لصا نع ناما هک هتن رولوا عنام هنسلبا لتق ةليغ یمژمرپ

 یدآرب هلنویفا هکرونل وا لامعتسا هنشانعم دا دیقو رولوا منام ندع ورش

 ندک لا طبض هلیعض و هکرح و هطقن هب و زاي باتکلاد يقو ردن رابع ندکلیا ربطت ودنب
 دییقن هکر د جزم هلکشا اذا باتکلا دیق لاقت رولا عنام هساپتلا هکردئرابع
 معا زا ردشغ وا عارمخا یشات ندساتلاو لاکشا ضعب هدفلس ردنداح روک ذم
 یرلکدلیا لاسرا هرصم ارز رددملوا ببس هنس هتف هنع هلا یضر نامع ترت

 هلیاونع هولتقاف ینس هک هوابقاف هدنروشنم نالوا هدند كشدصلا کب وا ن د
 دیدشت و دییقنو با رعاو ماا اکا هیسروب و یدلوا هتف ساسا یرلطا آر

 یحمهتیربما د ارز ردعفاوریغ تسسن هلاظ جاج یا م هل ام الع یس هل وقم

 فورح روص عضو هرم نب ما رمالوا یدلیا عضو هسک جوا یی رع ق هرژوآ
 ماعا هردخ نب ماع الا" یدلیا تاک بیکرت هللا لصفو لصو لسا ابی یدلپا

 میت ندنا ییئدلادوسالا واو یدلیا بیئرت لاکشا یلاثما مزجو دمو هدشو طقو
 هود رد هدننزو یعراطم ردم هک تاس هک تدیق ندلیعفت ( دیش ) یمن یدلیا

 1 هړمست نوڪغيدلوا ردنا دیق یرلءود ر رد ع١ كضرا رب قوح ینلتوا روش ند عر
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 ا ندنسانعم هدایقوو صاصقلا یا لتاقلا نم د وقلا بلط لا ردردصم لصالا ق
 نانا رولواردصم دوقو ردهلیس دظح المیم.دنل وا هدایق اطو رم صوصقم ردفرمصتم

 نم ادوق سرفلاو لحرلا دوق لاقب هنسانعم قلوا نوزوا یمهقرآ كناویحو
 ۱ لاق رد هنسانعم قوا نوزوا قوت فالذک لب وط ه رهظ راص اذا بارلا بابلا

 هدننزو ءارج (ءادوةلا) ردتفص ندرلنو دوقا الیوط هقنع راص اذا لج لا دوق
 ةا یا ءاد و هی لاش رول وا فص و ههو رک و هالي ی۶ل هين تسکو كب

 رب ز ( دو  ةهتساتعم بنا رود هور :EA رح هدسنز و ناعک ( داوقلا (

 1 هارو هدعاخ ) ةدياقلا ( ردفو رعم لحرر دب وق ۷ رجا ردتد ساتسا هدنن زو

 ضرالا ىلع ةدثم ىا ةداق هكا لاق رونلوا قالطا هه شفسود بولا زوا هت زود

 ةياش بولوا یفاصو صلاخ ىكنر ىنعي نالوا نوللا قن هدننزو دهم ( دهقلا )
 نوللا قنلا یا دهد یش لاق رواد هش نالوا هریک اب ندنروذک و شع

 لاق ردق> هل وا زو یراک دد كتر کش رد هتدش نالوا ضا ولت ردک یولو

 بلاغ قللا ص و هنن ول هکر وند هب ويف سنج رو ردک#ا ضیا یا دهف ٴیش

 هک رولوا یجب ی-۰رهحو هللا موق یو لوق لع رولوا هدرخ یرلقلوفو

 لس زونن ول یار لعو مک اتفاق رولک داهن یج رد ص وصع هنف رط زا

 2 را م هحولا بک الا رولوا رع راموح کږوند هوي تالوا
 تنکیک نغص هدهفو هلاف ردقلوا فایک الا نالوا باوص رداطخ هرزوا یاب

 كندمح لاذو هلم هم یاح زر هم یفذح و یک رذ وح رود هند روات

 هیفل وا تافل هراس اس هدازوب رود هرلن وی هدرخو هايس عور ا

 عوبطمو فیطا وا هثج كجوکو یکی ران وق یلیا مور رونید هنویق یلقریوق هصقو
 .هیکب رولوا ردصم دهقو رونید هنیرزو هسکرت قجروموط و رونید هرغص نالوا
 ادهف هتد ف دهق لاق هنسانعه تكع رو قدا ریفص ریفص یع.دآ بویفشود

 ردیدآ عضوم رب رلنیتعف ( دهف ) طسبن مو ءهوطخ ىف براق اذا ثلاثثا بابلا نم

 هک ردف رطم نا هدننزو ریبز ( دیهق ) ردیدآ عضومرپ هدشنزو باتک ( داهف )
 هیامو رف هدننزو رفعح ) دمهقلا ۱ رد هیف فاتح یسوا ندیاحتا ردن دنس هلق رافغ

 هر ال لوق رود هیسک هرهح دن و تشزو روند دوخت نال وا سپسح لدو

 هک ردن ولعم هدننزو دیص ( دیقلا ) هحولا هذ اذکو “ید لصالا مث: یا دمهف هناف
 بوکح ندنسهقرآ ینرالوق كغاستوط و رولک دویقو دایقا ییج روند هیغاقو
 یرلفدراصبوکج نوجا كلا مض هنیرب یرب ینرلجاغا رم ور وند هغاب یرلقدلغاب
 فیسلا دیقو ردیع»ا كسرفزب هدنسهلمق بلغت ونب دیقو روال وا قالطا هده ق راض

 هذنلکش هرکب كحوک ینآ کردن رابع ندغاب نوزوا نالوا هدنرلبد كن رلغاب 2 ۱
Ca. دوز هوس cma. 
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 | رولوا هدنسورلیا ردندهلج لوا نادقرف رارید شعن هندرد هدکنو رد رازوکر م

 ید بکوک قخ ییا هدنسارو كرلنو رد رادقم عارذرب تدسن هرظان یرلغیب

 بک و ک رکید کیا رد هدنتی ام كنان هک ردبکو ک یراک دید یدح یسرپ ندنانب و رد را و

 كمد هدشزو هدافا (.ةداقالا ) یا ردقوی یتعالم هکو هروک هفلوم ردرلیفخ
 دوقسیل هاطعا اذا الیخ هداقا لاق ردهنسانعم كمر وتآ هنکد كمدآرب نوجا

 لوتقم تاق" هکر دهنسانعم كليا صاصقو یدیا كعد اسرف نالوا بساتم هداروب
 اذا لیتقل لئاقلا داقا لاق رد ذوخأم ندی [ دوق ردنرابع ندکلیا لعق هدنلن قم
 ندندایق ردلمعتسم هنسانعم قلوا لماش هف رطره بول وا ناوارف رومغیو هب هلت

 لاقي ردلمعتسم هتسانعم كليا مدقنو قبسو عسنا اذا ثیغلا داقا لاقب ردذوخأم
 هنسهلوقم رالو كمي دراوطهلیسودننک هدننزو رتنم ( دوقلا ) مدت اذا نالف داقا

 هدرلذو رد هدوقم ىلصا هک هل سنک كم ( ةداقلاو ) هلی مک كفاق (دایقلا) روند
 داقنمو مار یلک اک | هلهلست قرابتخا مامز همدآ نالف رلب عو ردهنتسانعم دوقم

 تیم ( دیقلاو ) هدنزو روبص ( دو وَملا ) زرد هنداقم هاطعا هدرب تكخبد ید وا

 نالوا داقنمو مار تیاغب هنحاص بولک هکدب هدنزو رجا ( دوقالاو ) دزو
 فویب دوقاو داقنم لولذ یادوقاو دیقو دوو ربعیو سرف لاقب روید هناویح

 ییدمهدیا تافتلا هفرط ییا هباد نلیدب رونلوا قالطا همدآ نالوا ددشو تخ
 نویو هدساسا نمهدیا تافتلا هلتلوپس هفرط ییا هدهنسک نالوا ددش یویب یک

 قالطا هیسکنالوا لیخهماعطو داز دوقو رد زاجم هنب هک ردرسفم هلا هسکنوزوا
 اشارہ دیاش ربا تافتلا هنفرط یکیا نک ردبالک | ماعط هسک نالوا مث اریز رووا

 دوفا و دازلا ىلع لي یادوقا لجر لاش ود ردبا اضتفا كلبا بوعد بوزوک

 هحوت هب هنس رب هک رول وا قالطا هیسک لوشو رونلوا قالطا هغاط نوزوا كب

 وه لاق رد ذوخأام ندشاس ياتعم هیلوا قفرصتم ندن آ هللاح هکد هسلیا لابقا و
 ردناکم مسا هلیعف كيم ( داقلا ) هنع فرضن دكي ۸ "یش ىلع لبقا اذا یادوقا

 نالفای ی هنن نالف رلب ع هک ردندانعم وب روند هناکم كج هدب ىدا دوقم لیصا |

 یورک یم ةیاط ارز رارد رهلاداقم هتلعح هد راح د مدل آ هف رطغعاص یدسک

 (ددایقلا) ردب دآ تكغاط رب هدننارب .نامص ( داقمو ) رولیکح بولیدب ندنو رط عاص

 رونلوا قالطاهرلناویح رتاسو هرلبکر م یشید نالوا نوزوا یس هدوک هلي ڭفاق

 هلرسک كفاق ( دیقلا ) لیوط یا دودیق سرفو دودیق ناتا لاق ردد رقم دودیق
 خر داقو څر دیق هنيو اتش لوقت ردهنسانعم رادقمو ردق هدننزو باق ( داقلاو (

 ( دوقلا) رونلوا قالطا هغاط نو زوا كب یدو هدننز و مطعم ) دوقملا ) هرّذق یا

 رذئرابع ندکلیا لتق هدشپاقم لوتقم لتاق هک ر دما هنساتعع صاصق ھو
 اتس سس سس سس است سان یاس باز یخ یو سه مور ات ترا ۳



 ۱۶ ae rT سست نا

 زا داقلاش ردیلباقم قوس رولوا رییعت كمدن هکر د هنسانعم كمکح ندنکوا ی هباد

 / ندردصمد وقو اهفاسضبقش اذا اداوشو ةدوديفو ةداقمو ةدايقو اد و دوش ةيادلا

 ١ | قوا ندنرلناسث كاد رون لوا قالطا هرلتآ كوبر رولوا سنج ما لوقنم

 ۱ لعفلاب هک رونلوا قالطا ءرلت آ نلیدب هل ژرالو بویلوا بوکرم لوق ىلع هلییح
 | بکر الواه دواقع ذاقت لا یهوا هعاج یا لیلثا نم دوق انرم لاق رولوا
  توط بوذلوا حط هلبا "یش راس دوخاب هللا وص نوا رولوا ردضم كلذک دوقو

 لتکتو حط اذا ادوق لوهجلا ءانب ىلع قیفدلا ديق لاقي هنسانعم قفلقموب بوط
 دانقدم هادو رد هننسانعم ثكمد یهاد دوب هدن زو لاعتفا ) دادتفالا ) ب تکتو

 ( دنوقتلا ) تداقناو تداتقاف هنادلا تداتقا لاق ردهتسانعم كل هکد بولوا

 بادلاد وق لاق ردنعضتم یرشکت نکل رد دن انعم ثكمد یدو هدننزو لیعف

 هب هناد ناک هکدب هرز وا لیصا ) دووقملاو ( هدننزو لوقم ) دو ( اھ داق ق

 لوبق کد اد هدا زو لاعفنا ( دايقنالا ( دوقمو دوقم ةباد لاقت روند

  تداقاف ةبادلا داق لاق رونلوا ربع كلك هک دیو كدب هک ردهنسانعم كليا
 هتسانعمكابا و رفرسو عضاولو عوضخ هلغلوا عيطمو مارپویلبا تااشکر م.مدآ ربو

 | هتسانعه قلوا هداشکو مضاو لوبو لذو عضخ اذالج رلا هلداقنا لاقب ردلمهتسم
 ید ییهباد هدننزو داع ( دیاقلا ) حطو اذا قیرطلا ىلداقلا لوقت ردلمعتسم

 ۱ رواک داوفو هدننزو عکر رولک دوق ی رونل وا رمب#ت ی دن هک وتد هدا

 یقالطا دناق هکنوزیو هشواحو یکسان هد رو ةداش و هداقو هدنزو راوز

 ناقح "یرغوط هفرط رب کر وا قالطا هننورب كغاط لیلا دناقو ردندانعم و
 یرغوط هننزو رو هضرا یدازوا نوزوا اقلطمو ردنرابع ندنحوا یرویتس

 | كا كرلقرح نالوا هدنسالرت نکاو رونلوا قالطا هغاط شملکح یدازوا نوزوا

 شعن تانب هدنتمس لاش بطق داقو مر هک چوک یرارناسرونلوا قالطا هنک وی |
 | ردقجهلوا یرخآ كنهرو زم کاوک هکروتید هنلوا كبکوک یدب نالوا ریبعت یرغص

 | هتسیهکیاورددناق كنهراس بکاوک هک اب وک روناوا دب ندنرخآ هدقدنلوا دادعت ارز |
 هدزتیس كن آو رد قانع درو زیغص دناق هنالوا هدنناج رپ كنآو رد قانع
 | کوکو یرکدید یهس ردبکوک خرب هدنط سو كتاب هک روند قدیص هئالوا
 روح هن تر هاو رول وا ناخما مهر تدح هلکننا رذلثم برض هک ردقح هل وا

 ا اد یاس ا و

 تروص یرلکدد یرنک شعن تان یرغص شعن یاب وبشا هک لوا مولعم راربد

 هکر بک وک ید زوکس ع هدنروص یرکا بد هدن اوج لاش بو یرکو رد

 1 نالوا هدنرزواو نوجعغیدل وا لکشلا جیم رربذ شش دور ةد ر رد روشوا ریبعت رکیدب

 هدنن رز وص رغصا بد هدن را وح تبّط ید یرص تكاذک رربد تاب هک وک ج وا



 n e و از تا ین ی ی

YSلب رب  

 دوی ی رقو کاست رافو داقنیال و كل نلیالو دهم هجاکت نم وهو دعمقم

 العا مظع دق ناک اذا دعمقم لحر لاق روند هب هیسک نالوا 3 ولس یسیغاشاو

 اا هک روید هیسک لوس هدنزو رفهح ) دهمقلا ۱ دلفسا زسا و 1

 دهخ لتحر لاق هل وا اھل تشزو هره دب ا ینیدل وا هبامو رفو لصالا مث

 الصا ندنرب ینیدلوا هدشزو ذفنق ( دهمقلا ) هجولا خیقلا لصالا مث 7
 ( دادهخالا) ح ربال م 5 یا دهد وه لاش روبد هتک 0 ی ییاد بویل رآ ۱

 اذا هریغو ىلج را ۷ لاق رد هتسانعم قم ردلاق یرقو یشاب هد زو را رعشفا

 شوفو ماقا اذا ناكا دعذا لاقي رد دن بیاتعم قلوا م ةم هدربرو EE عقد

 رد هنسانعم كلیا برطضاو تکرح هدنلکش ررد جد یک واق ییسب روای یم”

 یحف كفاق ( دنقلا ) قز اذا هيف داعترالا هبشوهوا دادهقا خرفلا دهها لاقي

 كنشماق ركش هدننزو ددنص ( دددنقلاو ) هلیاه ( ةدنقلاو ) لوكس كلونو
 شماغلوا حالصا هلیلاک دارم رونید هب هريش ینعی هلسع نالوا دمج ندنس هراصع
 یعاونا لرکش لصا ردیبرعم یسراف دنک ینعی ردبرعم یظفل دنقو ردق> هلوا رکش
 رد هدنسهل زم یعای هرک تنسن هغای ناص دنق تسن هرکش رولوا لومعم ند و

 یرلک دید ییارفعز نع ددنقو ردقرمصتم نده رکص دی دنق و رد صخا هدن هاب اه و

 هنس ه ریش مو زوا لوس لوق لع ی ک رج روند هب هد اب و یک سرو روند هب و راد

 ات اقس لوق هلوا شل ردش راق ا را هنسن ضم ق دلعتم هبط هنا دک روند

 هکسمو هروفاکو هربنع دیدنفو قتف م " ءا وفا هيف لعح ریصع وهوا | ا ی ادب دنق

 كمدآرب ددنفو ردنا رفع ز ۳ عبد لومعم هلا رفع زەك ر روند هبط عورو رود

 لاقب هنمو نولک دیدانق ج نوسلوا ذب رکو كی كرکرونید هتاشو لاح یک

 كمدآرب روب هدننزو جریز ( ددنقلا ) ههحو ىلع یا هدیدانف ىلع الاب «اچ

 (دودقلاو ( هدنن رومظعم ) دنقلا ( هلاح یا هددنق و هدب دنقام لاش روند هناشو لاح

 دیش نالوا لومعم هلا روک ذم دنق یدیا ددنقم ىلصا هک هلی كم (یدنقلاو ) ||

 ) وأدنقلا ) داب الومعم ناک اذا یدنقم و د وئقم و دنقم ات وس لاقي رود

 (دانق) ردموسم هدنناب ءار ( دنف رس ) یدنلوا رک ذ هد هزه با ۸ كفا

 ندع ندنږادع هل رک كفاق ( دنق ) ردعضومرب هدنسیقرش طساو هدننزو با

 ( دنقلا ) ردیمسا ام رخ عونرب هليحأ كفاق ( عاقرلا ةدنق ) رذیسا ىدج كديعس

 هصح كنيعععا ردیس هینش نداق ردي رعم دنک | رهاظ روند هیدیصخ هلیعض تكفاق

 هک ردتهل هذن او هدننزو ذفدق ( دقتقلا آ ردشلوا بقلم هلا ندنقنا وا دلغلوا یظع

 هدننزو هدایع ( :دايقلاو-) هلییوکس كواوو یحف كفاق( دوقلا ) روید 0

 هدننزو راک ذ (داوقتلاو ) هدننزو هدوديخ ( ةدوديقلاو ) هلیعف كيم ( ةداقلاو )_ 1
 س تی
 هرکه



1 O Eh 

 1 FE ةالولا دقت مفتح ا e اذا ا 5 رلا تدلف لوق ا ققاط ءدالق

 هدرجالطصا هقنعق ةدالق لمح هاك هيلا هضوفاذا للا ىلاولا هدلق لاقي ردندانعم

 1 هنسنرپ هنن ويك ناب رقمح نوعا قاوا تعالعو رول وا رعت هلا قعالوط هنن و ندیا

 [ اما ميل اثیش اهقنعب قلع ادا ةندبلا دلق لاق ردلمعتسم هنسانعم كمروع
  ردذتسانعم كلا تحایسو ريس ههزودرپ هدننزو دادعصا ( دادعلقالا ) یده
 ۱ رد هنسانعم قفلقج رویف كب حیاصو دالبلا ف ههح و ىلع یضم اذا لج را دعلقا لاش
 | لفك همحم نشو ۵رلفاف ( هدندقلف ) 0 تدتشا اذا رعشلا تدعلقا لاق
 ۱ یرلقل و ءكياسنا دل مک ثالاد و یحف كم و 0 كفاق ( دودعمقنا ) رد هر 3 رب هدسصمه

 هک روند هبیرموب هعسموت عقاو هدنتسوا ا یرقو ندافق هدنراهسکا
 ورد لک ینعی هنن رخ و٥ تلاذق و روک هر یساروا هک اب هرزوا یسهقرآ مدآ

 سپ روند هرب هح راو -هغاوق ندن روقح هسک ۱ لاذقو رولک دحاق يج روند

 ۱ هدتسهدام دق یون یرهوج ردر لک ک هج موب نالوا هد راز وط قلوف دارم ندو

akبهاذ هنسهدایز نریم جد نایح نا هک رد حراش ردهيف روظنم یسابا ر  

 بویتوط زوس هک ردهتسانعم كلا عنعو ءابا هدشنزو دج ( دمقلا ) ردشلوا
 عنعو یا اذا ییاملا بالا نه ادم لحرا 3 لاب ردن رابع ندکلیا كلدكر س

 ACN OURO مو فج معبد دستش یوسف یورو DL سا سو یا ALE ERS و:

e 5 ererج  

 لج رلادق لاق رد هنسانعم قلوا موادم و ر هدشارش لوق لع هدشیا ربخ رو

 | لوق لع قاوا نوزوا یندرک كمدارب هلن اف ( دمقا ) یشوا زا ماقا اذ اذا

 اذا اد لحرلا دق لاق ردهنسانعم قلوا نلاقو یرا قرهلوا نوزوا یندر ك

 ا ندنآ هدنزو رجا ( دقالا ) لیوط قف قلا مك وا قنعلا لیوط ناك

 1 هابأه روند هدقو هدننزو لئع روند دقو هدنزو هارج روند هادخ هدنشوم

 1 نالوا ما وقلا دبل بس هدننزو لتع ) ديو ) هللاد دی دشن و نی رواد هبنادقو

 ۱ هللاد فیفح و لنمط ( دمقلا ( ظاعت الا دد یا ۵ و لاق روشد هر د

 ۱ زر وقت ست( دودمقلاو ) هدنزو باغ ) دامقلاو ) هللاد دی دشت ( دمقلاو )

 || هللاددیدشتو هلنیتض ( یتادمقلاو نادمقلاو ) هدننزو ییاغ ( یدامقناو ) هدننزو
 1 . یداقود ودقو داغو دنو دت لحر لاق روند هب هک نالوا ظولغ لوف يلع دیدش

 ۲ !بوریدوس وی "هب هنسنرب هل رمدک كنو مه (داقالا ) ظیلغ وا دید یا یادقونادخو

 1 | هبلق توهشو قبش همدآربوهقنع هيلا طا اذا هيلا دقا لاق رد هنس اثعھ قمش

 ۱ ۱ 2 ا اعم ققفآ ی هنسن رب و ظعنا اذا لحرلا دقا لاق رد هنسس اعم كابا

 |[ ددشابا مهو هلکلیا رک ذ هدارو ینس هدام دهقا یرهوج هلاس اذا هریغ و ءالا دقا

 ۱ 3 هدنض هدامرپ هک رونبد دیسک درتمو وکن وا لوس هدننزو لعمش ( دعمقلا (
۱ 

۳ 

 ج

 ال لاش هلوا نلوا مارو مرن هلهجورپ هسلیوس هرم یسو ردقنره اب

 ی ۳۹



 ناف را
 حب ٩۰۰

 زنشک یا دععط ةدعفو يجو ةيدعقو یدعق .لخحر لاش رو وا قالطا هب یشک ۱

 کروند هنس هود شيا كنابوج هدنزو روبص ( دوعقلا ) عاعطضالاو دوعقلا |
 کا هدیسراف ردرابع ندهود ینیدنللوق هارو هیاروا بوت کا نوجا یتحاحره

 هلرمدک كفاق روک نادعفو هلنیتض رولک دعقو روک هدمقا ئچ رلرید تخر ۱
 هجا وا لاب هنسهبم ین روند ه رکبو صولف ندنمسف هود د وعقو رولک دیاعقو

 ءادتبا خولو هود كکرا جک رکیو ارد م: هنا :هوک راد د
 تاهما ردق هڪل وا خلاب هنس هن رھ نت رونید هود یشرد تای خاص هب وک ر ۱

 لوس ص واق هکر دمو سرم هلهحوو هرزوا قلوا لباقم هدوعق صولق هددت اس ۱

 هقان هدعب ردق هح راو هنس هب م ۳ هل وا خاص هک ادا هکر د هود یشید

 هنس هب ره نم هلوا اص هب وکر هادتا هک ردهود كک زا لوش دوعقو رونل وا قالطا

 i سپ و قالطا دوم او روالوا قالطا لج هدع ردق هح راو

 دوعقو ردهود شهرک هبیجتلآ بوک یتشاي شب ینو رولوا فلاع هرانآ یلوق
 هدع ( ةدعقلاو ) هلاه ( ةدوعقلا ) هنسانعم ليصف روند هنكشوك هود قلطم
 هنسانعم راج رونلوا قالطا هکشا هدعقو رږندارم هدلوا یانعم هلا دوعق هدنزو |

 كنهبادو هنسانعم جرس رونل وا قالطا هنريا كلا هدعقو هلنیتض رولک تادعق یج |
 كنه ود نابوح هدنزو لاعتفا ( داعتقالا ) هتسانعم لحر رول وا قالطا هنالاب

 هذا اذا یعارا هدعتقا لا ردهنسانعم كمدیا یسهود شیا ی هدعق یار |
 شمراو هنسهحرد قجوا بولزود زونه یرادانق هدنزو ربما ( دیعقلا ) ةدعف

 اذک نلعفل كدیعق مهلوق هنمو هنسانعم با رونلوا قالطا هردو رونید هیکرکح
 ۵ راب رعو ردب وصنم هلیس هلک مسقا ردقم یظفل كدعقو رد نیب برعلانیب ویو كيياب یا
 هکلب ردلکد مسق رلنوپ رده رکو یعف كفاق هکیرالوق هللا كدعقو هللا كدیعف

 رانو هکلب ردر الک د باج هلا مسق باوح ارز رد نمت یاحعرتساو فاطءعتسا

 اربمعت هلا كنرع هک یک یرالوف هلا رع كراب رع ردرلبوصنم هدنعقود :للعف |

 نوزوا اکس یلاعت قح مردیا زاین لیوط رع ندهللا نویس نب هکردهدل زنم |
 هلا كدعق یرالوف هلا كدعفو هللا كديعق یک كنوب راه ۳ ناسحا رع ]

 نفو نیهلا نع ] كنالاعت قح انعموو ردهدنکبس ,كظفح نا. هلا تلأس هلیرتدقت
 رد هتسانعم نایهکنو ظفاح دیعق هداروا هکردذوخأم ندشیش لوق [ دیعق لاعشلا
 ردموسم هدننورد كنطعب و هدنشماه كنهن ضعب ن ږمکیدلیا هجرت همس رو هدماقم وب

 دعاق هناک لیقو هللا كندشن هلا كدیعقو رسكيو هللا لدعفو هدنرورم رطس دنحو

 عقاو یرابع یوج لک بحاص وه یذلا كيحاصب هانععوا كيلع هظفحم كعم |
 ر د مسق یوهفم و بویلوا باوح ید هديا لوق ارز ردفل احم هل وا لوق هلغلوا



۰ VIA 

 | ۳ یزدلک الا مولا زلوا لوصوم مسا هک ردهروک هنفیدغلوا دارم یسانعم
 توس لوق ج دوهلا دعاوقو EF ردیعج كنهدعاق ( دعاوقلا ) ىيا

 | روناق راوتساو بیکرت هنیرارزوا كرلنا ج دوه هکرول وا قالطا هخناق ا: یر وقرا
 | لاق رولوا قالطا همدآ رحاع رلییوکس كلیعو یرسکو یعض كفاق ) ىدعقلا )

 | هن رکا دج هدننزو بسلا دیعس ( بسنلا دیعق ) زحاع یا یدعقو یدعق لجر
 | هتسالعا دج هلغاوا ندن رح یراردپ هکرولوا قالطا همدآ نالوا ءابالا بیرق

 (دعقالاو) هدننزو ب دنح ) ددعقلاو ) هدنن زوذفنق ) د دعقلا ( رول وا 31 یسهطسا و
  TEIاز ۱۳-4

 | لاقي ردهتسانعم بسلا دیعف هدژلنوب هدننزو روبنز ( دودعقلاو ) هدننزو دجا
 ۱ رک الا دلا نه ء ءابالا بی رق یا دودعقو دعقاو ددعق و ددعف و بسلا دیعق لحر

 1 رونلوا قالطا داتسالا دیعق هلاع نالوا یحاص لع ادنس هلتسانمو هکرد مجرتم

 ۱ یردادحا . ناک هدنرل هنایه كد ز دو ها کا دح هدب هرز وا روک ذم هحو

 | لص وم E تا 4 راوی اتب هی رلدبا لصاح دلو هدنرر۶ رخآو بول وا ندنب رم

 | دنس كلذک رولوا برقا ندرلن ۲ غنوا زآ یسهطساو كنا ندنرهطسا و نالوا

 | رد رطفع و رتعم تیاغب العلا دنع لعا دنسو رول وا هعدر و ید یحاص لیعا

 | ییتقشم رفسو ريس هبهدیعب دالب نوحا لیصحم عا دنس ءالع قالسا هيلع ءانب

 | دنس نکیا لئا هل همانتزاجا ندهدیدع ةدناسا ید ریقفو یدبا رلرولوا بکترم
 زا وربند هدیدع تدم یلاعت هقیفوت و رفس هناتسب رع و زاج نوجا لی یبعا

 ۱ هد نم همان راجا راغ كلذ ىلع 4 دلا ردشلوا سدیم رفظ هییلطم نالوا رمهاولخد

 ها هطساو حوا زو وا هنن رل رطح سو هيلع هللا لص ع هح وأ رم مرکا ۳

 نالوا لغشم ییالعا دنسو ردهبرمو نالوا لوادتم ۱!۱-نیب الاحو رولوا یم

 | ةکردیش رط یر زف ماماوو رولوا لصتم هیا هطساو ىلا نوا هدزعوقرمةمانتزاجا
 | مرکلادبع بش هدهجرد یجزکس هلج زا ردیوتم یاظع خیاشم هجن ندنب رم
 راع نی ی نانل و هد ەبرم یجن وا كاذک ردشاوا رم هنس قرق زو ىناغرفلا

 | یمنا هحشاشمو ىش لع هلا هجر ردشلوا ربع هنس جوا قرق زوي ىنالتلا
 | ةلغفلوا قالطا هيك نالوا ءايالا ديعب هنسالعا دج هدنزو ذفنق ( ددعقو )

 لعق ندمراکم بولوا ققروفو ءاب الا دیعبلا یا ددعق لجر لاقي زولوا دض
 دعاق ےئل نابج یا ددعق وه لاقب رونلوا قالطا ضش هیامورفو مثل نالوا

 ۱ ( یدعقلا,) روئ وا قالطا هیسک لماخ نالوا ثرهش یو ما یو مراکلا نع

 | ىعض كداض ( ىجضلاو ) هلیئوکسم كرلذیعو یک و یعض كرلفاف ( ةيدعقلاو )
 كفا (ةعجضلاو ةدعقلاو ) رشد هیعجط هلنااه هدنو هلیوکس كيجو یرسکو
 لهاکو :لش ندیا نارذک هلغعاو پوقرو وا یاقوا رتک | هدننزو زمه هلع دداضو



۱۲ ۰ ٩ 
 د سس تا سا بس مت نکس تن ی کن تست لا تست تم تست دسر

 هناوسن هلاصف ( ةدعقلا ) ءاخرتسا .یا دعق ربعلا فیظو ف لاش روند هغملوا

 هتساتعم هسقنط روند هر هجا اف و یک هفح و جد وه ردیعسا بکر هنوک رب صوصح 0

 هراد لاقب ردکعد یرق قلاق روتوا روالوا قالطا هه راج ( یوقو یدعقا ةا )

 روقیلا ندتکرح یلاعت هللا ذاعم هک رود هنتلع كامرتوک قرالوا من رنک ۱ كنءرمه ( داعقالاو ) هدنزو باغ ( داعقلا ) ةمالاب یا یوقو یدعقا ةا ةؤلم

 كن, مهداعقاو داعقو هدعش ءاد یاداعقاو داعق هب لاق ردردصم لضالا ىف داعقا
 ضراع هن رتا ابق نالوا هدنسهسک ا یراقلیوا كنود هکردیدآ ضرمر لیک |

 روتد دمدآ مرتوک هدنزو مرکم ) دعا ( ردنا لثام هر رلقعصد یهود بول وا

 هرعش نالوا ضراع "داعقا ندنییض ورع .حالطصا دعقمو ر رد .ریکیمز هدیسراف |
 لیس تلعرب ندنضوع كتي لوڌ لع هل وا عقاو فاز هدنتد زظ کز وشد

 تصقن اموا فاحز هیف تب لک وه و دعقم رعش لاقب هلوا شغل وا صقن یوق

 بک یزثکا نکل رد یلوق لیلخ ماما لوا لوق هکرید حراش ةوق هضورع نم
 رد رلدلیا صیصن هل یفالتخاو عيونك طو عو نیک اکر ۶ یداعقا هدض ورع

 ییعب رسن دعتم و یدا كمروک کال هرلقوأ یعنص هک ردیعما هل هدقلس دعقم و ۱

 ا رهزرب کروند هنشوژ س TS ر روند هس زر واب كشوق یرکدید شک رک ]

 هک روید هنسهم نوتاخ هزات لوشو هلوا شل وب یرلکلی بونلوا دیص ایا همعط "
 ردذوخأم ندنآو ا رهاظ دلکلک هدهنسانعم هماقا داعقا هلوا قفلاف بویئوا نیقئاب
 نالوا نک یرلکلد كنرلنروب فنالا دعقمو لس دهان یا دعقم یدن لاق ۱

 ( تادعقلا ) ةعس هبرضم ف تناك اذا فنالا دعقم لحر لاق روتید ه یثک ۱

 یا تادعقملا ینتترهسا لو هنسانعم غدافض روند هرهفبروق هدنزو تامرکم
 (دعاقلا ) روند هنیرلیرواپ شمالشب هنجوا زونه كنشوق قلتهو عدافضلا ۱

 هنحاغا امرخ نالوا روش لا لوق ىلع رووا قالطا هننادف امرخ شاه كدزوا |

 دعاق و ديلا اهلا ىلا ةللا یهوا عذح اهلراسص اذا العاق ةلیسف لاق روید |
 ندهیحوز "هلماعم و ندضیح و نددلوو رونلوا قالتطا هلاوح ولطر وط هلناووبح |

 ضیطاو دلولا نع تدعق اذا دعاق ةأرما لاق رونلوا قالطا هنواخ شلاق
 سيلف اعاکن نوج زال ییاللا ءاسللا نم دعاوقلاو ] وبشا كرد مرام جونلاو |

 لاو ضیا نع ندعق یئاللا زاغلا یواطب ینه رک هالا [ ح انج نخ
 ن دعاوقلا ف ماللا نال شو ف ی رف ۳ کس ذکر ابا ریسقت ر هم رابع

 ثودح لوا لوق سپ ردشابا لیلعت یلوخد ءاف هلیرابع هة اهفص واوا یاللا |
 ردم زالقلوا یی كن هدعاق دعاوق هروک کا رو] وا ییبه هنغدنل وا هدارا یسانعم

 ثودح ىلا لوقو هاه ررید هعضم هدنفدنلوا دارم يانم ثودح هه



 یا هب رح اآک تدعق تح ه رفس .ددح لاق هنم و روتلوا لامعتسا هنسانعم

 ۱ هنم و ,یدلوا نالی قارزم ی هدهبنر لوا یتغاحم ینعی تراص
a RRSرضه یطفل كون دب ةرباط حرلا رب ی  

 لاش ردهنسانعم قمر وتوا لینک كنءزمه ( داعقالا ) ردبوصنم .هلیس هلک ظفحا
 هب وص لوق ىلع قم زاق یوق ردق نو كمدآ نرونواو ادعاق هلعح اذا هدفا:

 بلا دعقا لاق ردهنسانعم كليا كر هوا بوزاق بیرق هنیزوی رب بویمداو
 تمدخ همدآرب و ءالا ارب هتنب مو ضرالا هجو ىلع اهکرتوا ةدعق ردق اهرفح اذا
 اذآ الف دعقا لاق ردا اعقا ییودحم انعم هکرونلوا لامعتسا هنتسانعم كليا
 لاقت ردلمعتسم هنسانعم كليا هراداو بسک یدنک ینتومو هقفن كمدآربو همدخ
 هدعقا لاق رولک هدهتسانعم هماقا داعقا هک رد ح راش بسکلا هافک اذا هابا دعقا
 لیحف كیعو كيم ( دعقلا ) رولوا ندنسانعم.مایق نانلوا رک ذوب ر هماقا یا
 روئید هرب قجهرولوا رول وا ناکم مسا «دعقمو دعقمو ید لوا رک ذ هکردردصم
 روئلوا رمیعت هللا شزوتوا ند ۲ هدزعاسل ردعون ءانب هلرسبک كفاق ( ةدعقلا )

 در و وا یک یشرونوا وبا یعی بدلا ةدعق دعش لاشو ةدعقلا نح وه لاق

 هک رود هرادقم ییدلیا ذخا ندناکم ینیدروئوا كنهسک نالوا دعاق .هدعقو
 دصاق ناسا لوط هدساسا نکل رونلوا ریبعت رب ینجهرو وا مدآرو قلمرو وا
 كفاق هدانعم وو یدنلوا هجرت بمر کا هروک ذم رب هللوا رسفم هلت رابع

 هک روللوا قالطا هندلو ندا دلو هرکص لا كمدآرب هدعقو رد زناج هدرلیصف
 هب دعق مه و یهو وه لاش رد واسم جو درفمو ینومو رک ذم رددالوا هءاخ

 هکر دیعسا درهش رب ندهیرع روهش هلی سکو ىع كفاق ( ةدعقلاوذ ) هدلو رخآیا
 ندلادج و رفس رب ع هدنلولح روک ذم رهش رددمرح رهشا رولک هدنقع لاوش

 ( دعقلا) روند هدعقلا ون هدنعج رلیدلیا رییس هلکنآ ییبم هنر لایا دوعق
 دوعق 0 مت هنیرلتیشح ههحو ها مرک ىلع ماما رونید چ داوج هل :تعف

 هدا عاجلا هنرابهذم و یار كنهفاط لواو یدنلوا قالطا یتبم هنب زطدعا

 مامآ هک ردمو سرم هرزوا قلوا هفاطزب ندجراوخ دعق هدساسا رونید یدعق

 هدارما و نیطالس ناویدو رتفد دعقو رلیدتا هبراځ هو رلیدتا ترمصن هب ل

 هکرولوا قالطا هتعاج ناهلوا فظومو راوخ هفولع ینعی نایلوا یرلعمرو مسا
 برح و مهل ناوید ال یا دعق موق لاق ردرانلوا ج ا یرکسعو هاپش

 یا دعق موق ڭاقب رولوا قالطا هنسهمز قاروتوا نیک هداهجو انو هلاتقو
 رولوا درقم دعقو يک مداخو مدخ ردیعج 1 عاق دحق هد رز وب لاتقلا لا نوضعال

 | :كنلکشوکو كلتسس هدن رکک كالبكنءودو روتلوا ,قالطا هنسهروذافو سحكناسنا



 سس سس سس سس سس سس سرد
 ۱ رود هنالوا لدتعم لوق يلع هکیلیا زوم” یدو هدتزو زوبص ( دوصقلا ) ۱

1 Toy 

 هدننزو هیفس ) ةديصقلا ( لوزاهملا قوفو نعي هود وا نیم“ یا دوصق ع لاقت

 نالیآ هل سسک كنءزمه (.داصقالا ) رود هکنکد و هب هقات زوم" یلکلیا ید و

 دصقا لاقي رد هنسسانعم كلا كاله هدن رب بوی ادلق نامه ی ینیدنقوط قوا

 :هلقار زم ی هسکرب داصتاو معسلا هدصا ساسالا فو هناکم لتقف باصا اذا مهسلا

 یهسکرب نالی و هد طرح ۶ هنعط ادا االف دصفا لاقب ردهنسانعم قمروا طی الپ

 هتلتقف هتغدل اذا هيلا هتدصقا لاقب رد هنسانعم كلبا كاله یعفد یک ینیدقوص

 هک ردیمسا افت و عاد هنوک رب صوصحم هتمسق ءود هدنزو همظعم ( ةدصقلا )

 رکم ( دصقلا ) روایصاب هی رلقل وق

 یدوجو کر وند هب وناخ لوس هدننزو هدم( ةدصقلأ )هلوا ش ها تافو روفلا لغ

eةدصقم ةأرما لاق هلوأ ردنا كانغ یعدآ نروک ره هلغلوا ۳ مان یادناو . 

 لاقت روند هب وناخ نالوا ريصق هح رادقعرب یوو دحا لک بل "دماب یظع یا

 رفس لاق ردليتسم هنسانعم تی رق ) دصاقلا ۱ سهقلا یا قلا یا ةدصقم ةأرما ۱

 ةدصاق ليل ءالا نیو اب رب رعو ردذوخأم ندنسانعم لادتعا بی رق یا دصاق

 : بول وا زا و او هم دآ لوس هدنن زو م

 بس

 ٍ ( دوعقلا ( ردکع د زاو هفارم كلهجكر , سد و وطد هک هنساذعم ریسلا دیه راربد

 قنرولوآ اقلطع رد نیم" زدم رک كنيعو كي ( دعقملاو ) هلی كفاق |
 نکروتای سولح و قعرووا ندنرزوا قا د وعق لو لع رد اهم ت شولخن

 ند رقوت هروک هل وا لوق ردن رابع ندتقعرو وا بوثلاق نکیا هدهد" د:وخاپ

 اد وعق لحرا دعق لاق رول وا هللاقتا هب ی رقو ندیغاسا هزوک هب الو هب یعاشا

 نم و ةعيضلا نه سوايملاو مايقلا نم وه وا سلح اذا لوالا بالا نم ادعقم و

 هنسانعم مایق د وع و هدعفا اذا هب دعق لاقت رول وا یدءعته هايف رح ءایو دوحشلا

 قعای بوریو هرب شوقو ماق اذا لجرلا دعق لاقي رولوا دض هلکلک

 2 نی a اذا e تدعو لاق ر دلمع:سم ۸ سا قلا شوب هنس رب وا ٍبولوط

 44 سانعم كج وک هنساتبه یدننک هدتموصخ و كنج مدآ رب و یرخا داع و

 هسا رو ردن وحا هب دعت ءار هدارو هقاطااذا هر نالف دوق لاش رول وا لامعتسا

 اذا برحل دعق لاقي رووا لامعتسا هنسانعم كلتا هم یئارقا نوعا كنح
 اذا ةلیسفلا تدعق لاق ردلمعتتم هنسانعم قلغب كدزوا نادفو ابنارقا اهلأایه

 ای قلاق لد هیحوز ؟هلماعمو ندضیح و دلو نولاخو قاس یآ" عذح اهل رابص

 قلوا لوط نوناخ دوعقو رک ذٌیساک ادعا تراصذا :أرلا ثدعف لاق ردلمعتسم
 راص ندهصقان لاعفا یسهلک دعقو تمآ اذا ةأرلا تدعق لاق دهن انعم هما



 | لخدم لاک كعبط هلغل وا ندر وعش رد هنسانعف لع هک زرد رعس هنوز وم را نالوا

 2 ی عقنم و یک دود هرعس و ريك اب و نیتم شقلوا بیذمتو ۱

 î حس ۰ asma تا

 | کردنی نالوا A بیلع اسم درصةلا تد و روند عطقم هتسب a ردنا دار 15

۱۳*۹ 

 FE EF لوا قالطا دن رللاد قشموب EE و 7 كراج اغا هلوتم و طلا و

 یا هدنمسومزوک كنبرلجاغا هشيم یربآ» و یک نالیقمو هخ ناف عوج روند

 ۳ هدنیح ینیدل وا تبان ادا كج اغا وک ره لوق ىلع هنسفلقج روموط كنب رلکچچ

 | لاقي زد هتسانعم تكمروع هدنزو هداعس ( ةداصقلا ) روند هنسلنا روهظ كتاب

 ۱ < كفاق ( هدصقلا ) مع ادا نسمافتا باللا نم ةداصق رعبا دضق
 8 دزو فك( دصقلا ( هدنن زو بئع رولک دصق نج روند هب هح را رب ند هنس

 ۱ لاق رونذ هثیس قی ربق هلرحد كن نهه ( داصقالاو ) هدنژو ۳ ) دیصقلاو )

 R٠ | شتالادتح داصقا هدارو هک ید جواس سیکشم یا داصقاو دیصقو دصفا خر

 E f | نالوا غوصم هلتبسن هتسازجا هدندنع رراسو ردندنازوا نلک هرزوا یزو مج

 ۱ و یبنا رد همییو ید راشعا ردقو قالخا بو ردعج

 ۱ لوق ىلع هلوا هدایز ندن 1 و تب ج واو بولوا لماک و مات قا ارطش اا

 | رد راکدتیا رهبعت هدیصق رلیسا ءاه ءارعشلا ڻتب الاح هلوا هدوز دو تیب یلا نوا
 | مرنم یک هنیفسو نفس ردیساح عج كنهدیصق دیصق هرزوا لوق یرهوح ن کل

 | ردشفلوا قالطا هدیصق هلغلوا ردبا دیق دوصقم وب هلا رویم رعش ۳
 | دایعم بحاص هک دن رد ییبع هدصقم لوا ید یسانعم تاییا "هلصا وم نالوا: رک ذ

 | لصاح ندنعاحا عوق ضو عو مقتسم عبط هکیدلاق ردشنا ناب هععر وب

ered 

 س

 ۱۳ت ير د مط یز تس ردراو یعاونا ك رعشو ردلیلد شو

 | مدا دد هک ردهدیص یر 4رلنو ردقو رعم تانسحم _تالوا هدعن دن نف ی ك جرات

 ۱  اضعیو روش وا قالطا هبهد ایز لدي ج هدندنع ءادا رک ردناثل وا مطن ها

 ۱ لاقتنا همارم هک ک رک و نونل وا "لزغت هدنلالخ بیرف هرخا وا دوخا هدتعلطم

 غا ماش هک جام رکصندن [.ردتب رب دیفم ییانعم ندا اد تدسانم هکلیا

 ۱ 3 1 ا اناج هاناو يعد رکاا زلیا اد هرکص زا دارا
 هد ی ۳ ا و جدورمو

 1 | ددرد هک هت رولوا نیشنلد هلفداصت هعبط تدوحو نکنر نوت اس تایا

 أ لاقي رود هکلیا زومس دیصفو * یبتنا نوعضلا رد تیبرولوارب هد هدیصق

 قوا رو یو هک رود هثنالوا نود ندزوس لوق لع نبع“ یا دیصق حج

 لاق روند ها شءروقو 3 یا دیصف مظع لاق رونید هکک یلکلیاو ردیالوا

 و قآ ا ن اخ دا لاقب رونید هبهقا زوعم یلکلیاو سناپ یا دیصق م

 ۱ ت ت رلت ور و رکف لاعاو رود ۳ زوعسو هنتسانعم اصع روند کو

 دوصقلا



۱۲۰ 

 لاق هلباه رونید هدنبشق هدننوم رونید همدآ میظع یتدرک ولپو نوزوا هدننزو
 ندارخا تغل یخدوب ارهاظ ةدنبهق ةأرما لاقیو قنعلا یظعلیوطیا دنبشق لچر
 مط هلا امرخ و هلا قیوس یاب ہرک دوخای قاهف هل بک كفاق ( ةدشقلا ) ردیرعم

 عور هدشفو روند هب یدنک وح ېک هصوب نکوح هند هدقدلوا اولح پونلوا "

 دلی كفاق ( ةداعقلا ) روند هنخاو هرک دوخا هغايق هتفو و ردب دآ تاب ولدوس

 ,ییهنسن رب هکردیفدارمو هدننزو طشک ( دشقلا ),ردقدام هدلوا یانعم هللا هدشق

 اذا دعو لاقب رد هنسانعم قجا * ییس لوا پودبا هلا زا ندنرزوا كر 9

 قیرط تماقتسا قلوا یرغوط لو هلی وکس كداص و یحفكناف ) a ( ات

 لامعتسا قرهلوا فص و هدعب رد ردصم هدانعم و لصالا یف هکر بد ح راس ردهنسانعم

 ردپا دصق هنیدصقم ةهجو ثکلاس هک ایوک مقتسم یادصق لیپس لاقب ردشفلوا
 هيلا دے لاق ردهتسانعم كليا داقعاو 1 لیسلا دصف هللا لعو 1 یاعت هلو هنمو

 دیلاو هلو هدصق لاق رد هنسانعم كلبا كنهآ و معو هجوت هب هنسن رو دعا اذا

 هلاح طسو هدشدارب ی كلبا EE > هنالدنعمو هما اذا یاثلا بابل ا نم ادص

 طرفادض سالا ىف دصق لاق رد هنسانعم كلا تساجم ندطا رفا بودیا تیاعر

 یرب یابیا هدنمظن هموظنم دناصق عاشو طسوتلب یضرو دا هيف زواص# م یا

 دناصقلا لع لصاو اذا یاشلا دصق لاقش ردهتسانعم كلا هلاطا هلتاصاوم هنر

  رویشد هن یک لدوحو ,لدتعم نالوا لردعا هنودنم و هبرولوا فصو دصقو

 هن وک ۸, 22 او قم رق ؟ییشر و لیئصب الو ميس سل یا دص لحر لاش

 "یا دص لاش ردص وصحم هغم ربذ نرلبس را لوق لع نویس وا هس رول وا 1

 دصق لاق ردهنسانعم كليا دادو لدعو فصلوا ناك هجو یاب هریک اذا

 لاقب ردهنسانعم كليا ربج و روز هدننعض هدامرب هیسکر و لدع اذا لجرلا |
 ) داصتقالا ) ردشلبا هطوحم یرهخس راس ح راش هرسق اذا مالا ىلع االف دصق |

 نالوا لدتعم رد هن سانعم كليا تک رح هرزوا لادتعا یک دصق هدنزو لاعتفا |

 هک ون طب رفت مدع طرفا دض سالا ىف دصتفا لاقي ردیا دصق یتسار هر هلا هک | ۱

 هلاطا هلا لصو هنر یرب قایا هدنسهموظنم دناصق صا داصتقاو روک مزال

 ردتقم ( دصتقلا ) دناصقلا لع لصاو اذا عاشلا دصتقا لاقب رد هنیسانعم بكا ]

 روند همد آ نالوا هجا هنو یربا هن یدوحو هدننزو مطعم 1 دصعفالاو ) هدنزو |

 قم ربف ندزفصز دوخ قم ربذ ەن رپ یک دصف هدنزو لیعفش ) ديصقتلا ( ۱

 e سا دصةلاو داصقنالا ) فصل اب وا مرک اذا "یفلا دصق لاق ردهنسانعم |

 جوع هان حد ( دصقلا ) مسكنا اذا دص2و را دصقنا لاق ردهنتسانعم قلرمق |

 یتطرالاو جوملا دصق و رد رش یرلک دید a ناجسو یجاغا یسوم هک ردیمما

 تم سس سس سس
Km۳2 ره تن  

 س س ی ا ا



 2 ر

۱۲ 

 روت دهمدآ مالکلا تلص وازوس كب ل رم ہک ك فاق (ةدید رقلا) هندح و هندش ف ىا هاتشاا

 را روند هطخ ینالوط نالوا هدنتمص كن هبادو مالکلا بلص یا ةدید رق لجر لاقب
 1 رولوا قالطا هنشاب كناسناورک ذیساکرد هتسانعم هدمدرکو رول وا فلاح هنکنر لصا
 هدننزو یرکس ( یدرق ( ردعض ومر هدننزو رفز ( درف ( روند ەنشە كغاطو

 هدننب هرقندعمهلیازجاح هدننزو هيرع (ةيدرقلا) رددآ عضومرب هدر نا ؛ریزج
 هلا لص مرکا ین هدنآ ردعض وم رپ هدنب رق هنده نحف ( درقوذ ) ردیدآ وصرپ

 هزاغا هغاط رب ندیازعا رافک هلغفل وا یعر یرلهقان لاغاض كاب رت رمضح سو هيلع
 (دص رقلا) ردفورعع درقیذ وح رایدلبا انغهنب رارژوا هل رالوا رادرخ هدن راکدلیا

 روند هقک هدیسراف هنسانعم یرصق ردیسیربا كناص هکر وند هکیسک هد زو ر عج

 یک ر کو نارفعز روندهثیشنالوا رونلوا الط لس ودننک ءدننزو رفعج( دمرقلا )

 هینا هلکنآ ه رکصن دکد شب مات هدشن ا رولوا یرلف راب احاح هک رونید هشاط عور و

 کردیا رحآ دمرقو ردرمسفم هللا شاط یرلقدیای ج رکو هد راس تاهما زاردبا انب

 رد رشت فظع ىلوق رخالاو كنلوم رونلوا رببعت هلغوط هدیکر ردخ وبطم فرخ
 هدّیکرت روند هب هلغوط دو هل مک كفاق ) ديمرقلا ( زدندآ حض وم رب دمرقو

 روند هز راک وب سا ا ند لغ وط هک رد هتسانعم هب درادیم رف و روید ید ی رک

 ردیف هدرا هب و را دوخاب روند هتسیشید كنسک جا E هبوراو

 هنککرا تانسیک غعاطو روید هنشع 1 رج مات اضغ هدننزو روبز ( دومرقلا (

 قفز قیص قیص یوزاب کود التس ام هطم رد هدننزو هحرجد ) ةدم رقلا ( روید

 یشاو دمرقو باتکلا دمرق لاق رد رابع ندکع رو قران آ قیصقیتفیرلمدآ و

 لاش رونید هزب شلر وس الط ی سهل وقم نا رقعز هدننزو ج رحام (دم رقلا ( طم رڈ اذا

 روکذم رج یرلکدد دمرق دوخایهلا ةلغوطو نارفعرلا هبش ییطم یادنرقم بوث

 دنلبو دمرقلابینمی ةراعخ اوا رجالاب ینبم یادم رقم ءانب لاقب رونید هیانب شلباپ هللا
 واناح ولتا هدن زو دقت (ده رقلا ( لاع فرشم یادم رقم ءاتب لاق زون د هبات للاعو

 ( دنهارقلا ) صخر معا رات یادهرف مالف لاقب روند هناوج هزات كزامو مر ندب
 عابنا هلیعف كواوو كنار ( ءادنوراق ) یدنلوا زکذ هکردیفدامو هدننزو دهارق
 لاق ردیفدارمو هدننزو دصق هللا همجمیاز (دزقلا ) ردیسا یردب كربشک ندیهبات

 قوی هدنزو لوتفهلددشت كلادو یرنکكفاق ( دوسقلا ) هدصقیعع ادنق هدزف

 یوقلا ةبقرلا ظلغلا یا دوق لحر ر لاق روند ةد نال وا مک و یوفو نیلاق

 زک 3 هددینبا یون ةح رک تل لها ردهدننزو للعف کړ ليف كنب و یعضكفاف (دنیسق )
 ۱ لک کر دنبسکوب هدمدنع مب رلیدابا ی بودنا

 دنیسق هلا هضم نیش ( دنیشقلا ) هم زعم دنیسوکدوخای ردیزب ضیخ



 سا تر ی

 هوا

(tor 
 ي ل ا

 1 عضح اذا هيلا د رڌ لاق رد هننسانعم كلا عضاو و عوصح و هللذ اذا هد رڌ

 درف ( درقلا ) هعدخ اذا انالف درق لاقن ردهنسانعم كلبا كنرو قعادل | ىد آرزو

 عیارلا پابلا نم اد رق لالا درق لاش رد هنشانعم كمردکر ب لام هللا تک هدننزو |!

 I د رقلاقب ردهنسانعم الا عج دوس د وخاب عا همواطو ی هعج اذا

 ردیرعم یسراف درکوبو هنسانعم قغ زوخد هلویب درقو انلوا انس هيف عج اذا
 پوط رد هرزوا یرب یرب یک هک هدننزو فدک ( درقلا ) روند ههنسن هصقو
 دیلتم دقعنم یا درق باح لاق رواد هدولب نالوا مک ازنمو دتعنم بوالتاق
 لیصلتا درق رلب رع هلآ نایلوا کلک ویلس هلغاوا زانقط قصعص یرلتا كنسهدوک و

 هنک درقو روند ۷ نالوا هدنرب ولر یرلتا هدنزو لیصا لیصخ رارادا قالطا

 ( درقتلا ) دو رقلا ربشک یا د رق رعد لاش رود هناویح شعشوا كحو یراکدند ۱

 1 كوي هکر ونید هنن ره راب دول و هد رد هد رخ لوس یدو هدننزو د رفتم

 اسنا هد زو پارغ ( دارقلا ) هیلوا لصتم هنر یرب بولوا هدنتل آ احاج

 1 رعت هنکو رود هنکر ما تنسو تآ كلذک رونید هنکععکود كتسهع
 دا رف و هاب یک كفا زولک رق ج ردنا ا هرا وط ی هکحو

 ) د رقل ۱( رد راذدحم هللادبعو دم یرالغواو ناورغ ۷۸ اص ا دارق ردن دایسا
 لوش هدنزو روبص ( دورقلا ) روند هکح و یراکدید هنک یدو هلی كفاق

 بويعا اشک سو بوکروا هددیح يالتا ینسهنک یحاص هکر زند هب هود ۱

 هل ردك كفاق (درقلا ) دیرفتلا نعرفسال ناک اذا دو رة ربع لاقب هلوا رروط هفبوا |

 دا را یعج راربد هن زو هدیس راف روید هروناج نانل وا ربع نوي یعب ردق و رعم ۱

 یصف كن رولک هدرقو هدن زو هلیف رولک هد رقو هدننزو بنع درقو رولک دورقو

 قلوا ییج كەد رق نالوا ثٿ ٹنوم د رق هدو تبع هدح ایصف هلن رنک كنارو

 * د رف نم یزا * کوو کرب ندنس هلق لیذه هی واعم نادرقو ردموسم هرژوا |

 ارز ردر وک ذم رواج دام لو لع یدنا :PER SE تٿااغ ردن أشنم كنلتم

 هدنیلهاچ نامز هکر لیدتنا مذ هل وشرلبرعو رد زاتم ۸2) راکایز م رجا ران ا ویح نوم
 ( دارقلا ) رلیدلیا جد ینآ بولوا ءاکا یزرناس هلکلدا از هلتفح كرخآ نوی رب |

 و ) دد رقلا ( روش وا ریبعت یج وب هک رونید هیسک نیلسب نوهم هدنزو دادش | ۱
 ر ولک د دارف و رولک ددا رو يج روند هرب عفن سه ددرقو ردیدآ كغاطرب هدنزو

 هدد رق ىلع ثیدل اب ءاج لاش  ردهتسانعم هش رطو بولساو هحو ددروو هلعابسا

 عضومریو روند 4. را عن سم حدو هلی كفاق ) هدود رقلا ( ههحو لع یا

 ةدودرقو ) زونبد هن رب نالوا عفن رم كنسهق را كنەباد ( رهظلا ةدود رفو ) ردیعما

 ةدودرق ىف ةلحرلا هذهام لوقت رد" رابع ندنتدحو تدش كنعغوم نشنیف ( ءاتتشلا

- 



(Yor 

 . هکردشمد هدو اصب ارز ردفلاع هر اض یالک هداروت كفل وم 5 رد و

 كلذک نرد ةنسح ادق تبتک الثم نسردبا ددشم كسرليق مسا ینسهلک دق رکا

 عي هنصقن كلءروب زم فورح اریز ردهحلیوب لاح ید 3 وهو یک وول
 هنبرارخ آ هدلاح یرلقدلوا مسا هلغمالوا یلیلد هنیرلقدلوا صقا یک مدودب یرارخ آ

 هل :تعف ( درقلا ) رول و | بحاو كلبا ماغدا بولیق هدایز قرحر ندنرلسنح یدنک

 هتلی | بویفلوا لوبق ندن-کل رکو انف لوق ىلع هن دیتن و كنيفای و كک و
 ۳2و هیکعد هراورب نهن اک اج ردهد رق یورفم ںولوا نمار هشيا کروند
 راک ماعا نوناخ نادال لوا ینعی.* ةد رف دج لنت مف ةرخاب لزغلا ىلع ترثع *

 هلکلک هنپ رطاخ ینیدلوا یضتقم لاح رب بولوا علطم هنموزل كنصوصخ كمري

 یدلشب کم رکا بوروشوبد هلم اب بویموق ینرلیتنغارب یغایو لوب هدنرانغب هربوک
 هدناکما تقو یتحاحر رو نم لثم ىدا راو یتعسو هغلو دو العا هسیا ندنمدقم

 رونلوا برض هدنفح هسک نالوا هدندیق یلط توفلا دعب بودیا لامهاو كرت

 هنلاد امرخ شلریص یرلقاربی درق و نو دف هنلثم * فیصلاق نللا تعيض *

 رونید دی هتسن یک یو یراص هدرح لوس درفو ردهد رق ید رفه هدکنوب روند

 بوالقجرویف رالیق دولوا ردصم درقو رولوا قشپا هنابب یرلکدید ثوئرط
 | نيشيمو دعحم, ادا عبارلا بابلا نم ادرق رعشلا درة لاقي هنسانعم قلوا بوط روط
 | زح اذا عدالا درق لاق ردهنسانعم قلوا هابو دساف نکرونلوا تغابد نایتخس و

 ال اع تكس اذا لجرلا درق لا ردهنسانعم كليا توکس یشا ندنرغ هسکرو

 | یداد درفاس و ترفصا ۱۸۱ تاتتتا تدرف لاق رد هنسانعم قع رارص رلشدد و

 | باصم هدرخ هدرخ لوش درقو هعط دسف اذا كلعلا درق لاق ردهنسانعم قمزآ

 | را, قرهیلوا متم هنیرپ یرب بولوا هدنتلآ كباصم كویب هکرونید هب رلهعطق
 ماکنا ورپ ب هل ال ط هکروشد 4ت)اح ددر نالوا هدناسلو هل وا رونیروک هراج

 ( درقتلا ) جلل یا درق هناسلق لاق رولوا ردیا ملکت كرهینیج ینلد بویمهدیا
 ینعم رعشلا درشت لاش رد هنسانعم قفلبوط بونلقح رویق رالیف یدو هدننزو لو

 یشات ندقلن وغرو دوخات ندن ږغ مدآ رب یدو هل رسک كلور ) دا رقالا ۱ د رو

 | ددةنسانعم قملوا نك اسو ایع تكس اذا لحرلا درقا لاش رد هنسانع» قلوا ا
 | لذاذا هيلا درقا لاق ردهتسانعم كليا عوضخو لذو نکس اذا ۵ رهلا درقا لاق

 اذا لحزرلا د رقا لاق رد هنسانعم كمروتس وک هدننروص ولوا ینسودنکو صحو

 لج زا ذ رق لاقب ردفدارم هدلوا ىانعم هلا دارفا هدننزو لیعفت ( درقتلا ) توام
eTهکر دهنسانعم قم م رب وق پوتر آ کحو نانلوا ربع هنک ندراوطو  

 . ]| لاقب ردهنسانعم كليا لیلذتو هنادرق ع" رتنا اذا رتعبلا درق لاقب ردوا بلس

 Nw رم 3

 و ۲

 ا 1 ر 1 3 ۳
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 و راس
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 هلا ورگ یراطخ تئب دح | و رد یرهزلا فانتم دع ی بم و ۷ ثوعب دره"

 یسهقرا هدننزو روفیط (دودیقلا) ردیشات ندرکدتا طیسو ییظفانا هشپ دوسا |

 رواک د داتسیف یمج ردذوخ ام ند هموق رم داع هک روند هب هاب نالوا نوزوا

 لاق رذذ وخ ام ندودق رد هد س انعم تک بزاوا رسم هب هزود رب ) دادقتسالا )

 قوا بوللراظف هرزوادحاو هجو هدل و رهودو یوتداو رقسا اذا سالا دقتسا

 لع تماقتسا اذا لبالا تدقثسا لاقب ردهنسانعم كمك بولیکح هتفلی غوط يک

 رولوا هیساو هیفرح هکرد هلکرب لینوکس كلادو یحهف كفاق ( دق ) دحاو هجو
 ع راضم لعف عسا قدا رم هنس هک یکن لوا هحو زدلمعتسم هرزوا هجو ییا هیسا

 الشم رولوا بوصنم یوخدم هدنروص و هنسانعم ردیا تیافک و روشن رولوا
 دام هنس هلک تچ یو هح و هنیسانعم نکی روند مهرد ادز دقو مهرد یدق

 نیسصبل | دنع عب ابلاغ هدنروص و رونید نیو رد هنسانعمقاک هکر ول وا مسا

 دق الغم نوجغيدلوا هباشم هدنفل هبهیفرح دق رونلوا لامعتسا قولوا یتبم
 برعم نییفوکلا دنع ۶ یهاکول رج تیدفل دز و یوکس كلاد رونی د مهرد دز

 مهرد هبسح هکد شن هلی عفر كلاد رونید مهرد دز دق رونلوا لامعتسا قرهلوا

 ندبصانو مزابو ندسیفنت فارح ی توت نیس دق نالوا هیفرحو هلعفر روند
 نلوا لسخاد هالباقم لرلو ردض وصحم هتشم "یرابخا فرصتم لعف نالوا د رع

 *مساقلا ما تر تیفلا هیف# ىق ىنا ناو ءایلا الول * وبشا بم یا
 ىنا رلوا ضقن ءدام داوا فرم هتسسانعم رهظو دتشا یسهلک يسع هد

 نالوا ینعیعقوت لوا ردا تلالد هیانعم یتلا یسهلک دق نالوا هیفرحوبشا |[
 فلت لوح هب یضام هدانعم وب یک تئاغلا مدشدق ام رول وا رظانمو مق وتم لعق

 نوحما ق قم تلا یکذیز مافدق رولوا نوجا بیرقت هلاح ییضام ىلا ردهسیف |

 یک یظفلام رولوا نوا ی عباد [ ابیکز نم حلفا دق ] ىلاعث هلوقک زولوا

 ددهنسانعم ريخ رددلیبصت كنظفل فرعت هکیک لوق هفرعتف راخف تنک دق القم |

 دولوا نوجا ربثکت سداس یک بوذکلا قدصیدق رولوا نوجما لیلقت سان |
 ینسهک دق یرهوج يک ینیدلوا هدنعارصم ٭ همانا ارفصم نرقلا را دق * ۳ ۱

 بک م لدفرح ییا قحا اریز ردشابا طلغ هلکید نسردنا ددشم طی مات ۱

 روند وه هدنظفل وه الثم رولوا ددشم هک نالوا تاع ی یا تولوا

 هدزوا دحاو فرح مسا هلغلوا نكاس نيوذلا حم تلع فرح "گنبدیدعنو
 ادق تيار و دق اذه الغم هوا میس هکر هتک دا اما و ردبه رفع لق

 یرمظن كرلنوب رد هسروب ید یر ع و نه كلذك هل ةف روند دش ترسو

 تعاجر ندو رتبو شفخا لوق ك ره وح :هکربد حج راش دیو ی
 سم سس
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 9 فاو صن ها دند شت یدقم ارتش هکر اف و رم هلی و و" هد هایم

 ۱ 1 میلاد الیلقو ردشفل وا هیشت هرس نانل وا عطق ندنفصت رود هنا رش عو رب

 3 ۳ عونردنزو باغ (دادقلا ) ۶ ییا رول وا قاتم هفل وم و هب یرهوح سپ رود وا

 أ رلقس رفب هک ردقح هلوا و ناتلوا ربع قنسکو وزو OR اتسع نراق
7 
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 ۱[ و حجو وهو دادقلا هذخا لاق ردروساب ةمدقم رونلوا سايق رولیسک

 ۱ هام دادق نالوا ركذ ( دودفلا ) ردندنس هلق يح هیواعم ن ةبلعت نب دادقو
 .دادقلا هناصا یا دودقم وهف لوعفملا هاب لع لح لا دف لاقت روند هن یشک التم

 ۲ ۱ 8 ابو هنسسانع» ذفنق روند هروناج قد یرک هد زو باعم ( دادقلا )

  بودسک یرانیک ا هنسانعم ع ون رب لرد ۍچد یناصض الرت هکروند هشناش وط

 | ءا هک ردیسا غاطرب هدشزو لفلف ( دق دق ) رایدلیا قالطا توی رقادخوط
 ِ | هدننزو ریبز (ددقلا) ردراو یتدعم شاط نانلوا رمبعت یک هفوک یتعی مارملا رج

 و |[ هداني نیم رح و ردیعسا یداوربو رد دآ لحررو رها سالب هغطو كچ وک ه نوکر ب

 | رفاق ( ءادق دق ) ردیعا یسرف تی هر یک مات یرضاغلا سیق و رد دآ خوب

 | ید نم نالوا ددقم ررشم هدننزو دیدح ( ددقلا )ا رد,دآ عض ومرب هلڪو یھت

 11 ا روند هلا نالید نوزوا نوزوا لوق يلع نادیروق هدشن وک بونلید ید

 3 2 یا دیدقلا انمعطا لوقت روند یخد هرارشا هدب ع ردنانل وا ریبعت "هعردضت

 ۳ نوبذیدقلا ) رونلوا قالطا هبوئشیکسا كب دندق وال وط هنم عطقاموا ددقملاررمشملا

 | قالطا هی رلعبا" كرلنا هدکدتک رکشلو ودروا هلحم رب ینعی هرکسع عاب هلیهف كفاق
  ضع هلرالوا ندنعنص لها نکل بویلوا دنس همز هایسدارم هکرونلوا
 الع یک قالحو دادحو راطیو باعش راردیک نوا تیر یییرکسع حاصم

 زا كفاق هدنوو ردنویدیدق تفرح لها و یفانصا نانلوا نییعت هنهیمالشا یودزا
 |[ هلتداشا وبشا "ارز ردشلبا زوج فاق مط هد هیات هک رید مج رم ردلکد زیاج یعض
 . ماشلا لها ةفلب راطیلاو دادلاک عانصلاو رکسلا ايت مهنوب دیدقلا ردموسرم
 ممل مناك لادلا ج 9و یاقلا عضب وه لیقو لادلا مسکو فاقلا فب یوربا ذکه

 1 1 ۳۳۹ نوق رفت مال قرفتلاو ددقلا نموه لیفو ریغص حس وهو دیدقلانوسلپ

 | ىدىدقاي یددقای هل لاقیف لح را مشیو مماشل رقت مهريغصتو معاي قرو حاملا

 | عانصلا نم م رکیعلا عاب کر مدو یدیدقا یدیدقاب هیدشلایف لاق هدساساو

 ۱ هدننزو ایصم (دادقم) یہا رد هفلژم كلذک اغوا موسرم |رفصد هل رابع
  هنسدنک هلکلیا نس دوخاب هير یدادقم دوسا ردنداصعا رو نور نا

 | کرد اش )ردیا اطخو نت ثیدح ءآرق هلنظ یدج یدوسا ردشقلوا تبسن
 ناله بک بم سنس تس 5 تشیع اب
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 نا دوساو رد بم هروک ذم هحو یدسن تعا لغ وا رشم هللا دوشالآ ۷ دادقم
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 عبد  ۲



 نیم س

 ءالفلا رفاسلا دق لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا هفاسم عطق هدنابايب رب
  لاقب ردلعتسم هنسانعم كليا عطق ینمالکك نی دنک وخ ای كماکتم و اهعطقیااهف رخ اذا

 ردفدارم هدلوا یانعم هللا دق هد زو لاعتفا ( دادتقالا ) هعطق اذا مالکلا دق
 هدلانصم و روفاو الوط+هقشوا الیطتسوا الصاتسم هعطق اذا یثلا دعقا لاق:
 هلا كمج بوسک هدزج الطصا ندنآ ردلمعتسم هنسانعم كلما ربیع و رب دت
 هلا دق هدننزو لیعفت ( ديدقنلا ) اه ریمو اهرید اذا رومالا دتقا لاقي رووا ریبعت

 لاعقنا ( دادقنالا) هدق ییعع ادیدقت "یشلا ددق لاقي ردفدام هدل وا یانعم یخدو
 هد دقو *یثلا دق لاش ردرلفواطم هدیدقنو دق هدننزو لعفت ( ددقتلاو ) هدننزو

 یزاوهاو ءارآ ددقنو الوط قشناو الیطتسموا الصاتسم مطقنا یا ددقنو دقناف
 اذا موقلا ددة لاقي ردلعتسم هئتسانعم قلوا هقرف هقرف سان قرهلوا فلتخحم
 ندپ آ. دیدق هک ردلمعتسم هنسانعم قعروق هنسن رو ءاوهالا ةفلتح اق فاو راص
 رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا هدنک ارب سانو سي اذا "یشلا ددقن لاش ردذوخأم
 ددقنلاقب ردلمعتسم هنسانعم كفلهراب بون رەب سابلو او رفت اذا موقلا ددقت لاق
 هکمروش هرکصندقدلقرآ لوق ىلع قاقرآ هسجرادقمرپ هبادو عطقن اذا بوثلا

 تناکوا لارهلا ضعب تله اذا ةقانلا تددقت لاقب ردلمعتسم هنسانعم اش
 ددذوخأم ند هدق نالوا هنسانعم هقشرط لوق ییا وبشا نما ف تأدتاف هلوزهم
 اد رهش رط ندمعث هروک هب ینا لوقو ندلاره هدنس هدوک هروت هلوا لوق
 لدي رد لب مک كفاق (دقلا) ردیمسا كلاب نکد ع ون رب هلیع كفاق ( دقلا ) رولوا

 رونلوا قالطا هبیجاق دقو روند هننالوا ندحاغآ فق هک هتل روند هباق تاليا

 شلسک هنفلنوزوآ ندیرد ماخ شمافلوا تغابدو یدسنلوا رک ذ هک یک دق لصف
 هدقو هلیاه رد هدق یدرفع ردندنون :قالطا راه رویم 9
 رددآ وصر هدندرو یسهلسف بالکو روللوا قالطا هەق رط یدازوا نوزوا
 هب هق رفرب ند را هق رف نالوا فتح یراوهاو ءارآ دقو رد هدزنایز هد هژف فتح هدو

 قئارط انک ] یلاعت هلوق هنمو هدسننزو بنع روک ددق یج رووا قالطا

 كيلید یرد هدننزو قدم هلی رسک كم ( دقلا ) اهژاوها دفلتحم افرف یا [ اددق
 رونلوا قالطا هلو هدننزو درم هلرحف كيم (دقلا ) یک قح روند ھل آ رومد

 ندفا رطا هک ایوک رونلوا قالطا هبیوتسم ناکم و ردناکم مساوبو دنسسانعم یی رط
 ٽين هب اروا یدقم رجب رددآ هل رق رب هدنساضق ندرادقمو ردقغلوا ربیع و دف

 ردشابا تس هلناوثع دقم هدنلصف میم و فیفخم یاد هلکلیا؛ طاغ یرهوح رونلوا:

 پارشو یهتنا ردشلبا تیاور هللاد فیفخ ندورع ونا یرهزا هکرید حراش
 رد جرم ردب ريغ ردوبا دد شت هک كنىدقم ناسا وا رکذ رد هلفیفحم یدقلا .

raa aaa,سس.  

 ۷۹ لوا



 تب و 2 ای

 r 8 رد هتسانعم قلوا یسهدعف كن هودهدننزو دصق(دعقلا) روند هند كی روا جدو

 كنءرمه رولکدقا ج ردترابف ندنهسک ی هب ییطقت هرزوا قلخ لادتعا تكنصحش

 أ نولوا ردصم كاذک دقو هلادتعاو هنو ةماقلا یا دقلا نسح مالغ لاش یک

  ER 03تا ۱

 E تل یاع و كفاق ( ةدصقلا ) لیحرا دنع عانلا نم لمحم الاغ وهو
 | هتبام كن رروکو کیا كکروا دوخای هجروا لوق ىلع هنبد كن روا هود
 . [ا لعق كناح و كيم ( :دعقلا ) رولک دعقاو هل رسک كفاق رولک داعف ىج رونید

 5 سو دشت

 3و ۱ ٠ لاقي ردهنسانعم كمويب كب یک روا لوق ىلع ردقل وا لک روا كوي لصا نع دا م

 9 1 أ تق تمظعوا ةبقلاك مانس یا ةدعف هلراص ادا ثلاثثا بابلا نم ادعق ريعبلا دعق
1 
۹ 

 ۱ | لکروا دوي هیرسک كيم ( داعقلاو ) هلیعف كفات ( ةدحقلا ) رفملا دعب نعي
 . زا رولک دیحاقم ىج كداعقم ةدعقلا :ربک یا داعقمو ةدعف دقا لاق روند هتقان

 اإ یدا هدعف لصالا ق هدعقو رولوا فصو داعقم كلذك دحق هج هکرید حراش
 | كسا دحاق دحاو لاق رولوا عابناهنظفل دحاو ( دحاقلا ) هدننزو هحرف
 عورب ون رد هلیسق ر هدن زو همام ) هداف وش ) یدنل وا رک ذ هدنسودام دص

 | هج کلایلوش هدنن زوناتک (داعقلا) ردندرلذ ۲ یسهدلا و كنهیداعقلا دیزیندن رس راف
 دلوالو هل خا ال یا داحق لجر لاقب هلوا یدالوا هنو یردارب هل هکرونید هبیشک

  هبیرهوج هلکن و فومردروکذ مهدنلح ھه غلو ا ىعاب رهلیصف كيموكفاق ( ةودعحقلا )
 زا لوق لعكسکهماخ یی هنسنرب هلدیدشت كلادویحف كفاق ( دقلا ) رددلیاضپ رعت
 1 | ادق *یشلا دق لاقب رد هنسانعم قمراپ هنغلنوزوا لوق ىلع كعمک هنغلنوزوا
 كجوك ىش ادوص دقو الوط هقشوا الیطتسموا الصأتسم هعطق اذا لوالا بابلا نم
 | يأ یا یا + كعذا ىلا كدق لعحام * لالا هنمو روند هنسيرد قالغواو یزوق

 || هکتیا تبسسنو سایق هکویب کشیا كچوک ینعب بریک لا ربغص فیض ئش
 هلوق كيلوم ردلبرابتعا انعم یس هک او ردیظع دلج دارم ندعدا ردن ثعاب
 لوضف نديا زواح یتدحو روط روب زم لثم ردلقعتم هنلوق افاضم ردقم هروک
 برض هدنقح هسک ن دنا سایق هربط> سا یربقخ رمارب كلذکرونلوا برض هدنقح

 "کدحا سوق باقل ] ثيدللاهنمو هنساتعم طوس رووا قالطا هب یجماق دقو رونلوا

 ید ینظفل دق هلا رمدک بیرقنع هج رک [ ابیفامو ایدلا نم ريخ ةنلبا ف عضومو
 فلؤمو ردص وصنمهللا رك ثیدح ظفل هد هبا نکل ردشلیا ریسفنالا طوسفلوم

 :یکیدک هد هتسانعم دودقم4 رخ كفاقدق هدر اصب نکل ردشلیا درشت هلا شک هد تاب

 هزادناو رادقمیمی ردق دقو رولو تروصقالطا هطوسهج ریدقتو هلکلیا رامشا
 هکروشوا قالطا هنتماق كمدآ ریو هردق یا كاذ دق له وهلاقب ردلبعتسم هنسانعم

  [ا دودحرولک دودقو یک زا رولک هدقا ودبسک ك فاقر واکدادقو هلی كفاقو حق

izو  
 رفاسم



۱۲ ۷ 

 هدننزو هطبالف ( هدناتف ) ردیساا كم مان عز هکر دما یاس كهك مان

 روداد هدناتف هب هبقع شقو ره لوق ىلع رددآ شقور دوخای كالب برصرپ

 هلنیتمط ( هدنتق ) ردیدآ هعشارب دوخای هبرقرب هدزاچ هدنزو سصن ( دن )

 ميظعلبج رب هدندرو میلس ون هد رلنزو تو باص ( داتق ) ردهدلی رب هدسل دنا

 ۱ ) دوتقلا ( ردعض وهرب هدنسارو تعضوم مات ی ( داعقلا تاذ ( رددآ

 رک ذ رد دآ سرف رب هدنس هلق ج رزخ هدنزو باخت ( یداتقلا ) ردبدآ كغاطرب

 كمدآرب هدننزو هحرحد ( ةدرنقلا ( ردلکد بوسام هس رو یراک دید هداتق نالوا

 قلوا قوح یرلهنسن یس هلوقم قی و شک و ربتبو یدوس ینعی یسهجنام ضایب

 هدشنزو طبالع ( دراتقلاو ) هدننزو ج رز ( درفقلا ) رثک لام یا لام ةدریق
 لحر لاش روت دهمدآ نالوا قوح یسکو ینویق هلیسهین لعاف مسا ( دزقملاو )

 تبث همسرو یرلنو یراراس و یرهوج هج رک منغوذ یا دزنقم و هراتقو دزنق

 0 ةلوا هلا هثلثم یا نالوا باوص ردفعحم یعوج نکل رایدلبا نایو
 یارعا ناو ورع وا ندنغل هنا یتفیدلوا هلا هثلثم یانو ردموس ره بی رقنع

 هیقوف یا هلک ا تیاور ندهدیسعوا یرهوح نکیل ردشلیا خیصن قرار

 كنهثاثم ىا و كفاق ) دثقلا ( ردشلوا تک ایت دا فوم ردلمح قوا تفل هد هلا

 هرایخد وخاب عورب ندروگ لوف لع ردیدآ ه ریس رپ هيس هرو نم هاف ها عف

 كعب ىدثق نانلوا رکذ هدننزو دصق ( دنقلا ) هلاه ردهدثق ید فم روشد

 ( دانتفالا ) دنقلا لکا اذا ىنالا بابلا نم ادق لحرا دئق لاقي ردهنسانعم
 دشقلا حطة اذا لجرلا دّتفا لاقب ردهتسانعم كمك دق ندناتسب هدننزو لاعتفا
 هدننزو عقرب ) د قلا ( ردشلا هعاسم هلکلنا مسد هلس | ونع عطقلا داتقا فل وم

 هدننززو طدالع ( دراثقلاو ) هدننزو رفعح ) درثقلاو ) هدننزو ج رز (دژنقلاو )

 رفعجآ دقو ) هنسانعم تیبلا شاق رونلوا رعت ثرم ترخ هکرونید هنعاتموآ
 لعافم ہا (درنقمو ) هدننزو طدالع ( ءراثقو ) هدنزو طبلع ( درثقو ) هدشزو

 یا توام باپسا دوخا روند همدآ نالوا .ناوار ] یسیزوف ی وی هلیس هیاب

 داخ شلاف بوبروق هدنید كنەمصا هدننزو ج رز ( درثفو ) روند هنالوا قوح
 ناتفف و كم وک هدننزو حج رافش ) دراثق)ا ( رود هرشک سان و روند هک شاخ و

 هدننژو رفعح ) درثقلا ۱ هنسانعم لذالذ روند هنن رلح وا یرلکثا كسابل یسهلوقم

 هکروسد هنعاتموا "ریحانو هنهک لوش و هنسانعم فوصلا حطق رولیدهنی رهراب كوي

 هطقاو هليل رنک اذا لسحرلا درثق لاق ردیع رفتم یشاوم ت رثک هکر دهنسانعم

 هيلع لاقب ردیشاوم دارم هکرونید هلام قوح هلسسک كنارو كفاق ( ةدزنقلا )

 تفتلبال درثقلاک وه لا هنلوا كرت هدنرب بوږغلوا رابتعا هدکډع وک هلم رب



 ۱ ۲ قردتاس اد روند هشوقباب كکرا هدننزو:دایص ( دایفلا ) رنضت اذا لحرا
 |[ نریک هلا هکرونید هیسک لوشو زنم یا دایف لجر لاقب رونید همدآ نیرو
 زا ردقا فلپ ناک اذا دایف یبارعا لاقب هلوا ردا لکا بورود هکما یا-هط

 ۲ ۱ دقوارم هدربخا یاضعم ىيا ها دایف ها هغلابم ماه ( ةدايفلا ) هلک ايف هلم
 1 1 لیصحو تک یھب هدافتسا ندلام دوخاب ندلع كمدآرب هدننزو عیار ) هدنافلا (

 1 هنسانعم عشوو ردلعاف مسا لص الا وو رولک دیاوف يج روند ه هنسن ییدلیا

 ٠ || لات وا لع نم یهو ةدناف هنم تلصح لاق رد ذوخأم ندیف نالوا

 || رد هتسانعم كلبا مأاشت ندنسوا كشوشاب یتعی كدايف هدننزو لیعفت ( دییفتلا )
 | هلیا لام هدتنزو هدارا ( ةداقالا ) دایفلا توص نم ریطت اذا لج لا ديف لاش
 ۱ ا هتساتعم كمريولام هیهسکرو هندفتسا اذا لالا تدفا لوقت ردهنسانعم كنلهدناو
 . ك لام هدننزو لعافت ( دافلا ) هتیطعا اذا لالا تدفا لوق رولوا دض هلغلوا
 || لقئالو هبحاص لک دیش یا لالاپ نادي افت امه لاقي ردهنتسانعم كمل هداف هليا
 رد,دآ تخغاطرب هدننزو دیاز ) دیاق ( سهاک نادوافت

 طقس و وهس هدف میج هکرید حراش رولک دنفاو .داتقا ىج داتقلا لکا
 کد موس ص یسهگ دنق هدا وب هدفلؤم ذخأمو ؟دناهما عیج - ارز ردراو

 دتس هنگ و هتحاا كنب رع” هود ران رخ دف و ردم وق رم هرزوا ما كنا هروک ذم

 هداتقوردیسهشک یلسنا در ی تواب ندب اججا ) هداتق وا ( ردن دیه ایسآ هدننزو

 لئاو 5 کی و ردن دن اصحا نام 9 هداتفو نایعتنا ن ةداتقو ردندنه اب هماعد 3

۱ 
۱ 
1 
ٍِ 
1 

 | هکردیعسا رجش عونرب هدنزو باصس هللا هیقوف یات ( داتقلا ) ( فاسقلا لصف

 کرد رلکدید نوک هدیکرت رولوا یرلنکیآ یک هننکیا بولوا نیستم و كي تیاغپ
 ی رولوا لصاح ندنهون ریغسص غعص یرلکدید اربثک رولوا یعون ریغص و ریک
 . هددسشه یاب ( ةيداتفلا ) ردروب زم رجش دارم ندنلثم * داتقلا طرخ نم بعصا
 وا رعب لاش ردیداتف یدرفم روند هرلهود نایلتوا یترلنکی درو خم داستق هلا

 ۱ | داتق هدتنزو ليعقن ( دتقلا ) داتقلا كوش. لك أت تناك اذا ةيداتف لپا و یداتق
 | دتق لاقب زد هتساتعم كلعا فلع هرهود هرکصندقدقاب یرانکی بوسک یتحاغا
 ی هجو زمود هلنیتخف ( دتقلا) لبالا فلعف هقرحاف هعطق اذا داسقلا

 * نم ادتق لبالا ثدعق لاقب رد هنسسانعم كلا لکا فلع نالوا ندداتق هرزوا
 : دوک ذم هجو هدننزو هحرف ( ةدتقلا ) داتقلا نم فلعلا تاك | اذا میارلا بابلا
 | تدکع داتف هدننزو یراکس ( یداتقلا ) روند هرلهود ندیا لکا دات فلع هرزوا
 | نم تکتشا دق تراص اذا یداتف لبا لاقب روند هرلءهود شلوا كاندرد یرلن راق

 3 هباصم ( هداتف) ردطفاس یرابع لحرا بشخ دتقلاو هدماقمو سپ روند



: ۱۲۰ 

 هکر ونید هراتا هشرموب ولفرط ییا نالوا هدن کوک كنمسق تآ سرفلا ادهفو
 مزال هنرزوا یسهظفاحم بو وی وا مدآرب هلنیتعف (ادهفلا ) رولوا هدنزرط قلا
 ندنآ هلغلوا ماو یمسق سراب ردهنسانعم كليا لفاغت ندنظفح كنهنسن نالوا

 هدهعت بحاع لفافتو مان اذا عبارلا بابلا نم ادهف لج را دهف لاقب ردشغلوا ذا
 دهف لاق ردهنسانعم كمهزکب هسراپ هدنالاح یسهلوقم كم رکو قمویوا قوچو
 هدقمو وا قوح یم سراب هکر بد ج رام هددعو همون ف دهفلا هبشا اذا لج را

 هجرا هيلع ورتنخ الم * دهف نم موناو * دهف نم اسآر لقا * لاقي ردلثم

 یرب ردراو هصاخ لاصخ ها رب هدسراپ هکردشلیا لقن ندیسخرس ماما هدررد

 هدکدلک هشنالوق هک ا رروط بونلوصوب هدنتمس یساوأمو رم كدیص هک ردوب
 زفلوا برض هدننعخ ےاعت یکیراکش ناویح راسو بودا وات رو موعه هنرزوا
 برض هدنروضح كنزا یآ هدکدلیا لکا یروناچ ییدلیا راکش بلک طه رب هکلپ

 زلبا لکا یهنسن ثیبخ الصاو ردنا طاعتا و ردنرابع ندنا یندلوا راردنا

 موعه و بولو هعقد ها رب ندا كدیص و ردنا تلط بیط 5 ندنحاص

 بویلءا سفن باعتا هدوهب هسردا نقی ینکح هيمن کاو اف هسرودش ردیا

 هدنفرط قارع هلا سراب الاحو ردشال قلوا فصتم ها رانو مدآ یب ردا تدوع
 هس راب ردتفص هدننزو لبا ( دهفلاو ) هدننزو فتک ( دهفلا ) ینا راردیا دیص

 (دهوفلا ) رد بم هننرواج ءاه یسهرسک كناف هديا روند هیشک ندا هبشت
 ( دوهفالا ) روند هدهوف هدنش وم یدنل وا 5 هکر دیفدارم و هدنزو دهو

 عضوم رب هدنل وب هدیر هلیس هی عج ) دیهافالا ) رد هنسانعم دهوف هدننزو پولسا

 دیش لجرلا داف لاق رد هنسانعم كمروب قرەنلاص هدننزو دیص ( دیفلا ) رددآ

 تبا یلام كنهسکریو تام اذا نالف داف لاق ردهنسانعم كلواو رخت اذا ادیف

 تي اذا نالفل-لالا داف لاق رد هنسانعم قملوا لئاز لوق ىلع قلوا رارقرو
 داف لاق ردهنسانعم ققلصا هوص یهنسن یسهلوقم ارجاو هیودا و بهذوا
 كمریو ناي پودیا لودع هسباج رب هلغغئاص ندهن رو هفاد اذا نا رفغرلا
 لصاح تعفنمو هدنافو ابناچ هنع لدعف اش رذح اذا لح لا داف لاقب رد هنسانعم

 روند هلارفعز شعالصا دیفو تلصح اذا ةديافلا تداف لاق ردهنسانعم قلوا ||
 قیرط دیفو روند هریو" نتب هدنتسوا یرلفادود كنق تآو هنسانعم دیفم

 كعا شعتپ هدلوک دیفو ردامسم ءیانالف نب ديف نالوا یسیناپ ردندآ هعلقرپ هدهکم

 اهد اقا اذا : ربلنا ن د لا داف لاش رد هنسانعم كيرديک بوریص لوک ندنرزوا

 رب هلي كناح ( هديف مزح ) ردعضوم رب هلیض كفاق ( تای رقنا ديف ) اهلازا یا
 دیق لاق رد هنسانعم 2ءرو قرهنلاص دوب هدننزو لعفت ( ديفتلا ) ردعض وم



AES: 

 لوسرق ونال ] ثیدلا هنمو 1 نیفلتحم اق رف نوریصد یا اضعب مهنصعب لئق ادانفا

 أ ماعا الب یدارف قیرف دعب اقیرف ىا [ ادانفا سانلا هيلع یص مالسا هيلع ها
 لوید هرسک نکسک تیاغب ندننالآ رکلود هلیحف كلادو یرسک كناف ( ةوأدنفلا )

 هدءزه باب ( ةيآأدنفلا ) ردیعامس ثنّوم ىس هلك مودق ةداح یا ةوأدنف مودق لاق

 فرشوبیرق هراقل و كشاب هلیئوکس كواوو یحف كناف ( دوفلا ) یدنلوا رک ذ
 هتسکیاو روند هنفرطرب كشابو روند هرب نالوا ناوارف یرللیق ندتعس نالوا

 دوف ف تدعق لوقت ردلمعتسم هنسانعم هیحاد اقلطم هلا هقالعو و روند ناد وق

 هکرونید هلاوحو هتسانعم لدع رونلواقالطا هنکندرب كکونو ةيحان یا یداولا

 دوفو جوف یا سانلا نم دوف ءاج لاقب ردهنسانعم هورکو حج وفو ردفورعم فرظ
 هطاخ اذا اد و د وفیدب نا رفغ زلا داغ لاش هنسانعم قعردش رقو قعاق رول وا ردصم

 رکذیساک ردتغل ینددیف هدنوب هک هتن تاماذا نالف داف لاق ردهتسانعم كلواو هب
 داف لاقب ردهنسانعم قلوا تباث لام لوق ىلع قلوا لئاز یلام كمدآرب دوفو

 هدف سب ردتفل ىد ند هناي هک هن ةدنافلا مسالاو تبث وا بهذ اذا نالفل لالا
 "هدننزو لعفت ( دیفتلاو ةدافتسالا ) ردرظا هیات لوق هک روند هلام نالوا تبا
 یهیای فلوم نکل هاتفا اذا هدیفنو لالا دافتسا لاق ردهنسانعم قنا زق: لام

 رک ردهتسانعم كمربو لام همدآ رب هدنزو هدارا ( ةدافالا ( رد لنا طلع

 رد هنسانعم كليا كالهو هایا هتطعا یا لاملا هتدفا لوقت ردنرابع ندکمردنل هد اف

 زا نونہد هلک وک هدنزو باع ( داژفلا ) هتماو هتکلها یا االف تدفا لوقت

 _قمقح ھم a كغاط 4 اط هدنب زو لعفت ( دوفتلا ( ردتفل هدنظفل داوف

 قرشا اذآ لبطاقوف لعولا دوفت لاق ردذوخأم ندسأر دوف هکرذ هنسانعم
 .داوفم وام لحر لاقت رد هغل ابم ندهدافا هدنزو حایصه ) دايفلاو داوفلا (

 عاببا فالتم هلغلوا هنساتعم كالها هدافا هدارو ديفم فلتم یا دایفم لاش و
 یرب هدننزو لعاش ( دوافتلا ) رد نکم هدهنسانعم عاقنا رددکوم هایهح و"

 لاق هللا ی ردقلوا دنافت نالوا باوص نکل ردهنسانعم تكعشهدناف هللا هدافا هنیرب
 هدننزو دهم ( دهفلا ) هبحاص لک دیفب یا نادب افتب باوصلاو علا نادوافتی امه
 دهفاو دوهف يج روند زول هدیسراف ردیمسا كروناج یراک دید سراب نتدعاپس

 ردصهدهفو اربد ید بلک هکروشد هضم نالوا هدنطسو كني رم هود دهفو رولک
 لاقب هنسانعم تمروک هلبزوک هرزوا یهاومند هناباغ ینشیا كمدآ رب رولوا

 لاه ( ةدهفلا ) الیج بیغلاب ءرما ف لع اذا ثلاثلا بابلا نم ادهف نالفل دهف
 ( ناتدهنلا) ردیمسا كنس رف یلشمنلا كلامن دسع هدهفو هنسانعم تسا رونید هنوک

 روند هرلکک ځاموط ییا نالوا هدنرهسک | كن راقلوق یکیا كنمود هلیسهینب .هینشت
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 لحرا دنف لاش رونلوا ریبعت قمانو هنالوا ندکلریپ هکردهتسانعم قلوا یراط
 یأر دوخاپ هدنزوسو ضموا مرهل هلفع رکناو فرخ اذا بارلا بابلا نم ادنف

 نالیو ًاطخا اذا هنأروا هلوق ف: نالف دنف لاق رد هنسانعم كلعا اطخ هدنریبدنو
 ید ون هل رسک كن, هه ( دانفالا ( بذک اذا لحرلا دنف لاش رد ۸:سانعم كوس

 ینربدلو یأر كمداربو دنف ینعع لحرلا دنفا لاتقب ردهنیرلانعم دنف ناتلوا رک ذ

 هدشزو نسح ( دنفلا ) هأر اطخا اذا الف دنفا لاقب ردهنسانعم كليا هتل
 نم هلقع کنم یا دنفم نالف لاق رواد هب یشک شان و و ردلماف مسا ندد اتفا

 هدنماکه كجك كناوسن ارز رغد ةدئفم زوع بولوا فصو هناوسنوو مره

 هدناح ره هلوا یراظ فعض هدکلریپ یتح هک زلوا یراریبدتو دشرو یأر ید
 كلا تیذکت یدآرب هدا زو لیعفت ) دفتلا ( رر ولسه یرلفدل وا لقعلا تاصقات

 رد زج اع هک رد هنسانعم كليا تسسن هبایعاو غو هبذک اذا هدنف لاق رد هنساتعم
 یرب دن و یار كتهبسب رو هز اذا هدنف لاق ردنرابع ندکمد نک هنا ندنلا

 ردهتسانعم قمردنارب یاو هیأر اطا اذا االف دنف لاقب ردهتسانعم كاتا هعط
 ییلوصح بودا هلاحا صوصخرب هتسهدهع كمدآربو هرمض اذا س رفلا دنف لاش
 برش ماودلا ىلعو هنمهدارا اذا مالا ىلع االف دنف لاق رد هنسانعم كليد ندنآ

 كغاطو هيلع فکع اذا بالا ىف دنف لاقن ردهنسانعم قلوا مزالم هبارش

 ىلع سلج اذا نالف دنف لاقب رددنسانعم قمروتوا هنب رپ ناقح یکنورب هر ویس
 یهسکرب هد رلنوب هدننزو لعفت ( دنفتلاو ) هدننزو هلعافم ( ةدنافلا ) لبطا خارش

 مالالع االف داف لاقت رد هنشانعم كايف ییلوصح ندنآ بودا لکؤم رتیلنصم ر

 اذآ هنم دنفن لاق رد هن انعم كمروتسوک قلناهشب دنفتو هنم هدارا اذا هد: و

 كنظفل دنف دانفا ىنعي ردهنسانعم لیلا ناکرا ليف كنمربه ( داتفالا ) مدنت
 هکرونیدهب هعقجم دناطو هیهعطقرپ ندلبج دوخای لبج رد هل رک كنافا هک ردیعچ
 یضم لاش یدنلوا قالطا هنسهفلاطو نکررب كنهصک هلتتسانمو هدعب یدنلوا رک ذ
 هنمو هفاوط و هلاك را یا لیلا دانفا تضمو هنم ةفناطو نكر یا لیلا نم دنف
 الب یدارف یا [ ادانفا ادانفا مالسلاو :ولصلا هيلع ,ينلالع سانلالص ] ثيدحملا

 نیس کالا و افلا نکن اونو اوردق یا اورزحو تاعاج تاعاج لیفو ماما
 مکضعب. فال ادانفا ادانفا یوعیش ] لسو هیلع هلالص هلوقو نیکلم لک عم تالافلا

 ردموسرم هل رابعوب هد هاب ةمعئلل رفکو رک یوذ یادنف یوذی وعیتت یا [ اصعب
 تاعاجیا [ اضمب مکضعب کال ادانفا ینوعبت ةافو مکلوا نم ىناالا ] ثیدلا قو
 ىلع دنف مه لاق و لیالا نم هفناطلا دنفلاو دنف هدحاو موق دعب اموق ناقرفثم

 مهدعب سانلا شیعیو یوفافوخ ىب ساثلا عرسا ] ثیدلنا هشمو ةف یا ةدح



 سس

 ا ود را یبوز هک روئاوا قالطا هنوناخ لوش ( دقافلا ) ادوقفم هلعج یا هاا
 لاق هلوا شمراو هرا هقشر هرکصن دکدلیا تافو یوز لوق لعهلوا شلیا ثتافو

3 
1 
ِ 

۱ 

ا اهحوز تامدق ث راص اذا داف هما
 ۲ 1 ۱ | دقافواهجوز ت توم دمت تحوزوا اهدل وو

  دقاف ةرش لاق هلوا شلهراب روناج یحنرب یتسیرواب هک رووا قالطا هکتبا لوش
 ۱ | هدنزو لعن (دقفلاو ) هدرا لاعتفا ( داقتفالا ) اهدل و عیسدق ترانس اذا

 ١ ا هدقفتو "یملا دقتفا لاقب ردهنسانعم قمردشارآ ییهنسن ییدلیا بئاغ مدآرب
 3 نيته هدو ردب دآ تاینرب هلی وکس و ىحف كلاف ( دقفلا ) هثيغ دعب هبلط

 || شب هدیکرت و دم تاب رد اغا دیش زن رانی یہ ررره و یرهزا ردلک د زباج

 5 دقفو ردفو رعم مک دا زود دقفلا ب هنیطت هک ردب رک دید یجاغا دآو قرب

 E 1 ی راک دید ینشهیص عاب دوخا ندلاب دوخا ندمز وا یروق هک رددآ ت تبرش عورب

 ۱ (دقافلا ) رونید هروک ذم تب رش ید وب هدننزو ذفنق (د دقفلا )زرد تو ندنابن

 مه عو اودقف اذآ موقلا دقافت لاق رد هتسانعمكلیا با یر یرب هدننزو لعاش

 9# | ااا باو قلا و لب رو دو و ا اضعب

 إً[ دوبنز (دوهلفلاو ) هدننزو ذفنق ( دلهقلاو ) هدنزو ۳ ) ديلفلا ) نيس معان
 ا إ6 ولط هنناول هدوك قص شعشلقب هغولب هدنزو ج رحدم (دهلفلاو ) هدننزو
 1 2 ا ( دنفلا) ا قهار نیس رداح یا دوهلفو دهلفو دهلف مالغ لاش روید هبالغ وا

 ۳ 36 روند هتسهعطق رب یالوط ندفاطولوآ لوق لع هفاط ولوا هل رسک كن
 ۱ 0 رومش ز ر ره دنفو ردیقل یامزلا لهش ندرالایخ بع دنفو رد زب اچ هدزل حق

 | هنوکو عوو ولردو روند هنفوبح و هنلاد هزا كح اغآو روند در را شهافقوط

 | هدانب نیفرش نیمرح دنفو رود هتعاجو موق شلوا مک هرب رو ردهنساتعم

 كد زونا نالوا یسهدرک دازآ كصافو یا ن دعس تنب هشئاعو ردیعما كغاظرب

 ۱ هک دشژاع نالوا یسهدیس هک ردو لصا ردأشنم كنم + دو ٠ نه اطا ٭ ردیسا

 أ رب هنلا نوجا كمروتک شنآ ندن و رف ی کش یروم یدیآ هتک اس هد هدم

 | هکیدروک هدلحمرب بیرق هب وراپ یندلوا یدردنوک هوسراچ بوریو دروک
 هتسرو تع ع هو سهم بودیا ۳ هرلز ا ته ع هفاتر با سود

 رر یعایا کرک قو ی الآ شا

 هدعد ردشلوا لثم یجدل وا هلکی د غلا تسعت هدقدل وا هدننک ارب بولک ود شتا

 هلنیتحف ( دنفلا ) یدلوا لثم برم دنف نم ًاطنا هدنفح a ہک نکیھک ۳

 للخ ونرهو هروعشو لقع هلک لک لالعخا هفامد ىش ندر ET ندکل رب كب كى
 ا

 یراط

1 
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 دوصفم قصو لحر لاق رونید هرمطو همدآ نالوا دصف ( ديصفلاو دوصقلا )

 دصف یهود یسهفلاط بارعا هکروند هاق ناقح ندرمط لوا دیصفو دیصفو

 هلکن آ ییامهم بو رشپ هدننامز قلتق بودا ظفح هرجا قسرغب یقناق و
 ناکسا یداص نوحا فیفح و 5 هل د صف نم مرح × لالا هو ردیا ماعطا

 تنوتب هحهفشب بولوا ليز ه یا عارب مدآ یا هک رد و لثم لصا راردا

 رکیدنامهم حابصلا ىلع بویلیا تفایض هرزوا روک ذم عضو ینرب ینا عا رلیدلپا
 یدلیا تفایض لا ماعط هنوکهن یتسهناخ تحاص ماشخا هکیدلپا لاوس ندنوب
 مب نابه مدفلوا تفایض هللا هسیفن ةمعطا نب ینعی یلدصف ااو تیرقام یخدلوا
 یدنل وا لثم هلکبا دا ربا یرو نم مالک رکید نارهم هدک دن د رایدلیا دصف نوا

 هدالس رابع هلدزف ص روک ذم مالکو رونلوا برض هدنعف وم تعانق هلا راسا یش

 رک یدلیا لقت اوب هلدتصف نه راو ئدنلوا کت
 نوعا یدنک هک.هسک لوا ردهنسانعم البلق هک ردکعد ادصف یطعا ردالبا فاق
 نزلوا مورح ندتفایض هللا هلوا مرکمو یدغنم هلیناق رادقمرب بوتل وا دصف هلحار
 ( داصتفالا ) نونل وا برمط هدنقح هک نالوا لئ هنبد وصقم ضعب رول وا كعد

 هديصع ( ةديصفلا ) هدصف ىنء< قرعلا دصتفا لاقب ردهنسانعم دصف هدننزو لاعتفا

 هکر وند هیامرخ شل و بۇلیردشراق هللا ناق هدنزو هدع ( ةدصفلاو ) هدننزو

 هلرسک تنءهزمه ( داصفالا ) راررذب هناییص ىنا نوحا تلع شعب یسهفناط باعا
 قفلقجروموط بولیراب یرازوک كنرلقاربپ كجاغا هدننزو لاعفنا ( داصقنالاو )

 اهقرو نویع تنشنا اذا تدصفناو رها تدصفا لاش ردلمعتسم هنسانعم

 هرهنسن قیویص یھ هدننزو دحوتم ( دصفحلاو ) هدنزو لصفنم ( دصقتا )

 بولوا ردصم لصالا ىف هدننزو لیعفت ( دیصفتلا ) یکرتو نافووصرولوا قالطا
 ضدالا ف لاقي هنمو ردشفلوا لامعتسا هنسانعم قالتحو قرا قدهلوا مسا هدعب

 ( دصفلا )ردلعتسمهنسانعم كلك ریاوص هحرادقمرب هربرو ددغو ققشتیا دیصفت
 لينوكس كفاقو یحعذ كناف ( دقفلا ) ردرتل ] دصف هک روید هزنشیت هدننزو رنه ۱

 كليا بئاغ یهنسن دوحوم هدننزو دوعق (دوقفلاو ) هیرسک كناف ( نادقفلاو )

 ادقف “ىلا دقف لاقب رووا ربیعت كمهروتو قلق یوایو كنا ک هکردهنتسانعم
 هلقمارابودیا پئاغ كموح رم یلوقناو همدع اذا ینالا بایلا نم ادوقفو اادقفو |

 روند هثیش نالوا بئاغ ( دوقفلاو دیقفلا ) ردندهدام قحهلوا ئاق یسهجرت

 دیقفریغ نالف تام هدک دلیا تافو قردلوا كب یب ندننادقفو توم مدآرب رلبعو

 ( داقفالا ) هنسانعم هنادقفل ثزنکم ريغ رارد دوجالو دوقفم ريغو دیجالو

 هللا هدنفا لاق ردهنسانعم كنمردتیا باغ یتسهنسنرب هیهنسکر هلل رسک كنه
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 | رلدو پوخ یادنا رهو رونید هنسیروای نالسراو روند هناودت زالو مر ید
 | كنب عاط دوهرف و ردتغل هلیصف كناه و كف هدنوب و روني هناوج هزات
 ۱ ردپعشنم ندنسهلسق دمحم هک ردیسا كنيردب نطب ر دوهرفو روند هنغالغوا

 | یدوهرف هدتبسن ردندنطب لوا دجا نب لیلخ ماما نالوا ضورع نق عضاو

 | هرلنویف نالوا هدرخو كچوک یسهینب دیهارفو هلیس هینب عج رارید یدیهارفو
 ۳ | نیرشو داهرف ردیمجا مسا ردروهشم لح نکل هایمسک كناف ( داهرف ) روند

 درج و رده رقرب هدنساصف ورم هل رسک كيج ( درج داهرف ) ردروهشم یسهصق

 3 ورک هداروب هروک هنيا كفلۇم ردهنساتعم لع هکر ديب رعم یس راف درک یظفل

 7 ۱ هکردموسمهلبسک كمع فاکهدهیس راف تاغل نکل ردقل وا لیحف كن رع فاک

 3 4 كەم یازو ی ٍُذ كاف ) درفلا ( ردشغلوا مدق هيلا فاصم RE عج

 : ۱ بیرقنع یسانعمو هلدصف نم یا هلدزف نم مرح مل لاق ردهتسانعم دصف هلی وکس

 تبوز ۲ هتسن رب هدننزو د وعق ( دوسفلاو ) هدننزو ح الص ( داسفلا ) ردروک ذم

 | یدیلباقم حالص ردنرابع ندقلوا ج راخ ندلادتعا دح هکردهنسانعم قلوا هاب
 _ || میصدض سماللاو یناملاو لوالا بابلا نم ادوسفو اداسف دسفو "یشلا دسف لاقي
 ۰ ]| فلام ریمالا ذا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كلبا ذخا الظ ینلام كمدآرب داسفو
 3 لاق رونللوا قالطا هبالغو طعفو هغلقاروقو ردمسا هدانعع و داسف اظ یا اداسف

 ۱ داسفوذرونید هبهتسن نموا هابت ردلعاف مسا [ دسافلا ) پدج یا داسف ةتسلا ىف
 | | هدکنسکیا هتسانعم دساف ردنفص ندساخ پاپ هدننزو ريما ( دیسفلا ) هنسانعم
 | | نعي دسفنا عم: مو یک یضرمو ضیرم و یطتس و طقاس رولک یدسف یی
 | إً[ صم ( ةدسفلا ) ردشمالوا عوعسم نکیا لکد ییآ سايق, یندورو ید ندلاعقنا
 ۱  ثالوا ثعاب هنسلوا دسافو هاب كصوصخ رباب كئيشرب هکردیدض كنآو هدننزو
 | ]| هدنزوو هداسفل ثعاب یا هل :دسفم مالا اذه لاق رولک دسافم یمج رونید هش
 | || هلصم و هی و رلخم رولوا هنتسانعم ثعابو یعاد هنب رام هلطاپ تالک نالوا
 3 رد دیعب ندحالص یس هجرت هلیسانعم كليد یداسف كي هتسنرپ موحم یلوقناو یک

 | ادینفت هدسف لاقت ردهتسانعم كمریو هداف یهنسن رمد مو لیعفت ( دیشتا )
 | ردلمعتسمهتسانعم كشدبا عطق یاحرا "هلصهدننزو لعافت ( دسافتلا ) هدسفا اذا
 9 سموا هاب و دساف كنهتسن رب ( داسفتسالا ) ماحرالا اوعطق اذا اودسافت لاقب
 9 (داصفلاو ) هدننزو دصق ( دصفلا ) ) مضتسا دض دسفتسا لاقي رد هنسانعم كسا

 1 رول واریبعت :gH ناق کر د هنسانعم قم رای یرمط نوحا قمقچ ناق هدننزو باتک

ER یهیطع همدآربو قرعلا قش اذا یناملا بابلا نم اداصفو ادصف ماعحا دصف لا 

 هاضما و دل عطق اذا ءاطع هل دص لاق E AP هن سانعه كليا اضما و مزح
 ےک سا
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 دوس ور بیت ی بدو و تا تیک سیم

 راس درفم وبشا درقم یهو ادحاو تعضو اذا ءأ لا تد رفا لاقت ردهنسانعم

 "ریکیا امطق ییعف هقا ارز رفلوا قالطا ههقا نکل رولوا فصو هدهراناویح

 رد هنسانعم تكلیا د رقت هدهدامرب ر یدو هد زو لاعفنا ) دا رفنالا ( نم روغ وط

 د رفتسا لاقت زر هشام دارفنا ) دارفتسالا ( ك درفت اذا مالاي د رفنا لاش

 اذا االف درفتسا لاش ردهتسانعم قلوا هج کلا ها هسکر و ھه درفت اذا مالا

 درفتسا لاق ردهنسانعم قات هحهقشب بوربا ندنحشا یس مز یشیشربو هب درفت
 باتک ( دارفلاو ) هدننزو با رغ ( دا رفلا ) هاا نيب نم هحرخا اذآ " یا

 كاف ( دارفو ) هدننزو عابر ( دارفو ) هدننزو یراکس ( یدارفلاو ) هدننزو
 ردکعد درب ررب هدننزو یرکس ( یدرفو ) قرهلوا فرصنم ربغ ,دیسکیا هلیخف
 دحاو دعبا دحاو یا یدرفو دارفو دارفو یدارفو ادارفو ادارف موقلا ءاچ لاق

 نادرفو ردد رفو هدنزو فک زا رفو تک ر دیظفا د رف ی راد رقه كرلن و

 رد رک تارو ىه كناف هک ردلکد زاج قوا د رف یراد رقم هدننزو نار کس

 قرەلوا فرصنم ریغ يع كاف ا ید یسهلک دارف هد دیس هح رک

 هدنربسش كنس ەع رک هالا [ یدار ف تومتهح دقلو ] ردلکد تدث» هدر اصب ن کل

 كلف هکردشلبا لق قفیدتلوا ذآرف هده یا وتع دارو بودا تا قمر ورم غیص
 یطیم ید رفو ردشماغ وا ۱ رحا با رعا امش هنس هغعيص عایرو ثالث ردهلیمض

 هننل ودعم كنو راضع و ردیعج كد ر و یک یراسا یدار ة كلذك ردیعع لد رف یک

 هدننزو درق ( درفو ) هدننزو درک ( درفو ) هدننزو در( قوا کت

 نیت ) تاد رفلاو درافو ( هدنزو ایرج ) یدرفو ) هدشزو ا ) هد رفو (

 یسهلرف ءرط و رددآ كغاطرب هد هب داپ هدننزو هرم ) هد فو ( رد رادآ عضوم ررب

 رد هلفاق و لوق لع ردع ا وضرب هدند رو یسالسق مرحو ردندآ كغاطرب هدن راید

 هدنروطو فصو قو یلاثماو نارقا یعب هناکب و ا کی هدشاژو ريما ( دی رقلا )

 هک روند هب همك نوتلا كحوب لوس و ردهنسانعم ام 7 هح کلایو ردکءد هناد رب

 هلص اف کد وا شلزید هنغلارا وعلا 4 | نو آ هدنسل زد نول قیشراق هلا وعا 18

 سیف هاد رب هد رف و د رف و رولک دنارف ی روند هس زواج ا هدیس راف رول وا

 و

 هنسیزید وجما لوشو نوسلوا هسرولوا رهوج ولرد هن رونلوا قالطا ءرهوج
 هن رککهغروکوا لو ذیرفو هلواشفلوا لصف هليا هتسن یریغ یرلقلارآ هکر وند
 كنآ یبوا كنجاغآ یرم كنود هکكنکعمکود نوي بولوا هج کلا گو
 ندنندقربوق هیات كنکک هخروک وا دروع یلآ “نالوا هدنسغاشنآ رولک هن دزوا

 روید هد رف هنن رره رول وا هدنغاا را تن رلکک هغروکوا ددع لآ نالوا هج ور

 نانلوا رک ذ یرک دید دی رف هدننزو دادنشن ( دازرفلا ) وود ید دنارف هنعوجم



 اش هر

 درو نابعم (نادرفلاو ) هدنزو قنع (درفلاو ) هدننزو سدن ( درفلاو) |
 1 ردهنسانعم درفنم نکلای یسهلج هدننزو لوبق ( دورفلاو ) هدننزو ملح (دیرفلا و)
 ةرجش لاقن رونلوا قالطا 1 روش تیا ەدەغرال آ هح هقش نان یا راعثا درافو

 ] دیوهآ نالوا هج هقشب نلدروسو راعشالا راس نع ثد رفنآ ىع هيك یا دراف
 ردیدآ عضوم رب دراف و عیطقلا نع هد رفنم یا دراف ی لاق روالوا قالطا

 ۱1 ks ضیاو دوجا یا دراف رکس لاقش روند هرکش نالوا العاو ضییا تیاغبو

 ۹ ) دورفلاو ( هدنبزو حایصم ) دا رفلاو هد رافلا ( ردیدآ كغاط رب هدندالب ف

 6 لاق رولوا فصو ههفا نالوا رلتوا هجزکلاب هدقالتوا هدننزو روبس
 1 ) موجلا دور و مولا ا د رف تناک اذا دورف و دارفه و ةدراف

 1 تارا نابات اچ هدفافآ دارم هک رونلوا قالطا بک اوک ندیا عولط هدقافآ
 | (دیرفتلا ) ررولوا زاتءو درفنم ند هراس بک اوک هلسسیراناعل ردبک اوک "یرارد

E تلزعو اوزنا ندسان طالتخا بولوا ملاعو هيقف هدنید لع مدآرب هدننزو لیعفت | 

 | درف لاق ردهتسانعم كليا تدحو رابتخا نوحا تیاعر ی یهلا یم و رها و

 اإ ثيدملا هتم و ىبلاو مالا ةاعا رلالخو ساللا لرتعا و هقفن اذا اد رفت لج زا
 3 اضرا مهو یاعت هلا رك ذب نو نو زنهلا مهو نود رفلا قبسو نيد رفمل یوط ]

 39 هرزوا روک ذم هح و دارم ندد رفم هدلوا ثیدح 1 مهاوشو ممادل تکله نیذلا

 إً[ براک هدحو هلا یهلا قشع دارم ندا ثیدحو ردءاهقف ندا تلرع ندسا
 3 | بودیک هترخآ هللا یرلنارقاو دازمهو ردتاوذ نالوا كانبرط هللا هللا رک ذ اعاد

 زا رووا هدارا ید تاوذ نالوا ماق هرزوا تدابعو مالسا هجزکلای یرلیدنک

 ۲ | لیق نیدرفما نوط ةياور .ق و نودرفلا قبس ردموسرم هلثرابع وبشا هديا
 اأ سالا لرتعاو هقفت اذا درف ليقو هلا رکذ ىن اونها نیذلا لاق نود رغما امو
 || اوقب و سانلا نم ممارقا كله نيذلا ىعرهلا مه ليقو یمنلاو ممالا ةاعارع الخو
 هنیدح [ هلع نسحو هرع لاط نا ىبوط ] انعم ىجججوا لجو زع هللا نوركذي
 هراوس لوش درفم و رولوا ندهیعرش تاقالطا درفت هدرلانعم و سپ رد رقا

 هعمام یا درفم بکار لاش هلوا یهود یدنک نامه هدنناب هکرولوا قالطا
 ۳ | هکر د هتسسانعم كانا قازکل هدصوص رب هدننزو دوعق ( دورفلا ) هريعب ريغ

 ال لوالابابلا نم ادرف درفو درفو مالاي نالف درف لاق ردکاشیا هنشاو نکلا دارم

 3 غ ردهنسانعم دو رف لرم ترمه ( دارفالا ) هب درفت اذا سهالناو عیاراو

 E ا ةا قم راقیح هج هقشب بو را ندنهو رک یهتسنربو هند رفن اذا یهالاپ درفا

 إً لاش رولوا هجزکلای ترا كمردنوک یعلیا هیسکرو هلرع اذا هد فا لاش
 ۱ _ قمروغوط هناد رب هب ویمروغ وط "ریکیا نوناخ و و ریح اذا الوسر هيلا د رفا
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 دارفالا عقاو هدننرابع ایندلا ف لاوحالا ضعب قف ءایبنالا نم دارفالاو ةرخالا ىف ||
 ندنعوقو تاثحابم ٠ سؤک تاطاعم تاعفدلاب شعا لوادتم قاشکتسا كنسهدام |

 تیاعر ندسلجم بحاص ربقفو هدقدلاف هلاح لع قرهلوا لکشم ناک اک هرکص

 ثكنبرلتض> یواضیب الوا هکیدلیا ناي ناسل طسب هلوقمو ناذیتسالا دعب هلدا
 وبشا قیدصتلا دعب یرااوس ود زدیلکد ردیمر رقم هدزکدنع ینیدل وا هفوصتم

 لابقالاو فاجالا نیب هدرنکیدد ردییم هنحالطصا فوضت هداروب یاونع دارفا
 نددارفا هدارو هکیدنلوا رادتبا هلیصفت هسرو هل رلابا زا را یروص یاشکتسا
 هلغلوا یناسنا عون دارفا لكا ردنراتشح مالسلاو ةولصلا هيلع مانالا رخف دارم

 قيدح [ یرون هللا قلخام لوا ] كلذك ردعماج یتراددرف رو و عفش و دحا

 لوا هجساضتقم یشیدح [ نیطلاو ءالا نیب مدآو این تنک و ] قولخم لوا هجوم
 ینرادرف تیماخ هجساضتقم یسهع رک هبالا [ نينا ماخو هللا لوسر نکلو ] هایبا

 بم اک | ردنراشا هتیعجو تیاک وبشا یدح [ ملکلا عماوج تیتواو ] ردعماج
 ندشاقح لها خد یواضیب رونلوا رییعت دارفا هدراشرش تاذ هدتفیقح ناسل

 تأوعبعت هدرمکیدلیا ررقت ود ردشلیا تبث هلیناونع دا رفا ةغيص و ارهوج هللا
 سدق رک | مش هدنرلسافلا نایب لح یشات ندنکیدلبا ع رق یرادعماس هروک ذم

 تراشا اکا یرلبیئرت هللا هیدرف هلک نهد صف هدص وصف یراتیضح روتالا هرس
 ردرلشلبا لیصفت و طسب هدايزلا عم هرزوا روک ذم هجو ید حارش بولوا

 هدنرافدلوا تیفیک فقاووتمجامو راضحا ینحورشویص وصف لاحردهد میبد
 * اررعش ناش دنکش یریحود بئاص * رایدل وا تدم شاباش هک ایوک ها توکس
 هنبرب كنب رلکک هکح هدهرهح درفو یبننا * دنفوقو توکتس و فوق ماست

 هکر ووا قالطا هشوباب لوش صوصحم هرعو روند ناد رف هنسکیا رولواقالطا
 ةيابلاف لاق هلوا 1و وهقفو تیافبو تاق كلاي نامه بویملکید تاق ثاو یسهصن

 لعنب یش نم ریخای لاقف هجش راصنالا نم الجر وکشپ لجر هاچ ] ثیدحلا قو
 دحاو قاط یه ىلا لعلا دارا [ یدلح و يلس نیسنال دیو هدا هبهو اد رف

 اهلي انا و لاعا ةقرب نوحدع مهو قراطت مو قاط ىلع اقاط فصخ لو
 د رقنم روند هيس نکلا درقو برعلا ف رباک الا راح ايدا راق مماداسو مک ام

 هدرپ كجد مدشلو هدلاح نمرافدلوا زکلا هالف ن رب رعو رک دیس اک هنسانعم
 دوخاب درفلا ن دایز ردندلاجر ءاعساو ردیدآ عضوم رب درفو راربد نيد رف هل

 . ۳ ی یو PFN 1 pao a >1 = هنج تد تم بخ

 > “اإ

 رد هسک رب ندنس هفناط هبربج یرصاا د رفلا صفح و ردندناختا درفلا یا يا
 د رم ( درفلاو درافلا ( ردیہم*ا یف كنب رات مضح هحاور 6 هلآ دع درو و

 هدنن زو فک ) درفلاو ( هدننزو لبح ( درفلاو ( یدنلوا رکذ هک هدننزو
۱8 



 3  هلنتروق ندهتسن مقروق رب رو دف یھ لجرا دف دف لاق ردفدا ره هدل وا اعم

 || ودع وا عبس نم ابر اهادع اذا لجرلا دفادف لاق ردهنسانعم كمك بوجاق
 || لاق روند هبیشک ندیا EE نبلاق ولس یربا هدننزو دادش ( دادفلا )

 | نالوا ردون طاب طاب بوصاب كب كب هرو مالکلا ف اج تیص یا ها99 لیتر
 | رفن كي اي زوب زوقط ای زویشب ای زویکیا زو هک ردق هراهم ا . و روند هیسک

 | دادف وه لاق ردذوخأم ندنسانعم هطاشو وبر روند همد  نالوا كلام هموذ
 | تودادف ییج روند هرم نيب دوخو رک شل الا ىلا لبالانم نما كلام یا

 ما هرایچنکاو هرلییکشاو هرلناپوجو هرلجارغص و م هرلیجهود نودادفو رولک
 . دنلب هدنرلیشاومو باودو هدنرلذک او ناو وا قالطا هتسهشاط یود ینعب هرب و

 ۳ ثیدلا هنمو ح راشلا لاق رولوا قالطا هرامدآ نالوا ررقیح ها زاوآ
 1 | ینای هللط و مهو هلیحف كيج نظفل ءافح كنيلوشا و [ نیدادفلا ف ةوسقلاو ءافلا

 ِ ۱ | یهود نودادفو ردهتسانعم قلابقو تظلغو قلشارت ان هلیعض كيج وب اریز ردیع
 1 ققروقو رونل وا قالطا هب هغي روق لاه ( ةدادفلا ) روشد هرلمد 1 نالوا قوح

 1 || دهن كلاد دوت نوچخیدلوا دعای ند هنسن ره رول وا قالطا هک ا

 ۲ ولی .یربا هدرلنو 2 دقدفلاو ) هدنزو دهده ( دقدفلا ( رد زناچ

 | گر ددتبیاتعم دیده هدننزو طبلع ( دف دقو ) رونید هیسک ندا ملکت نلاقو قلصت

 1 ۲( دقدفلا ) رد شوق رب هدننزو هلالس ( هدادف ) رونید هد ون و وق كب

3 
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 | زودو روشد هیاکم نالوا عفت رم و ظیلغ و كب یغعاریطو روند هاب هدشزو

 | ناروح هیدیدشت كلاد و یف كناف ( نیدفلا ) ردید ۲ لجر ربو رود هربراومهو

  یاعدا هدنمایا دیشرا نوراه پولوا ندنلسن نام ترضح ردعضوم رب هدنساضق

 3 1 كيرو هلا ادا ورک ( دیدقء) | ) ردنداروا یناغحلا دلاخ نی دیعس ندا تفالخ

 3  قیدلاص یس ۳ ار ارطورازک یقم اذا لجرا ددف لاشه ردهتساتعب
 یخ كناف ۲ درفلا ۳ هارشق حاص اذا عیابلا ددف لا ردهنسانعم قعغاچ یثیش

 3 كت هدیکر ردکعد یسیراپ كتفح هک ردهنتمانعم ج وزلا فصن هلئوکس كنار و

 E هئس نالوا هنادکی و ناکی نکلایو حج وزرا فصن یادرف اذه لاق رول وا رییعت

 ا یادرف "یش اذه لاش هلرسک كناف رولک دارف ییج هنسانعم دغم رود
 . یدارفو رولک دارفایج هنسانعم اتمهب روند هیسک نایلوا یریظنو لثم هدایندو

 ۲ ردعجب ندنطفل ناد رف هک ایوک ردهرزوا سایق ريغ و هک هدننژو یراکس رولک
 2 ندنمدورو هب هن ایسآ نما ةناتسآ هک رد ج رام هلربظزال یا د رق فیس لاش

 ۱ راز هلا ءالع یرل لج بولیراو هنن رایز كناذرب ندما رک هالحا هدنرورح زور

 ما كاذ و دو تور هدهرش ةروس كموح ص یواضب هات رج هلو ا
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 | اد هلعح ۱و۱ اا بابلا نم ادأف رنا داف لاق رد هنسانعم كعوك هلوک

 ءاوش اذا رانلان مسللا دأف لاقب ردهنسانعم كليا نهرو بابک هرحما شتآ یا
 باصا اذا ادز داف لاق ردهنسانعم قفقوط هنلکوکو قمروا هنکرو كنهسکرو

 ا "دمب نم هلکللنآ یوخ :ندهتسنرب هک رد هتسانعم كیا تا فرا
 لاعتفا ( دأتفالا) هنج اذا االف فولنا داف لاق رولوا رقروق ندر هنسن هلوقلوا

 رانلا ىف معملا دأتفا لاقي رد هنسانعم كليا بابك هرحشا شن یتا دو هدننزو

 ( دووفالا ) ارا اودقوا اذا موقلا دأتفا لاق ردهنسانعم ققای شت آ و ءاوش اذا
 كتا هدلوکو روند هكا شعب هدلوک یسا هدشنزو صوخا هلیض كره

 یخدوب هدنسهینب لوعفم مسا # دأتفملا ) رونید هغاجوا یرلقدیاب نوحما كمروشپ
 هات ح ایصم ) دأفملاو ) هدننزو رنه ) دافملا ۱ روند هک شع هدل وک

 هب وکس وک قحهریدش راق قاجواو روند هنشیش بابک هدننزو هسنکم ( ةدأفملاو )

 بابک رونلوا قالطا هشت هدننزو درف ( دیئفلا ) رولک دنافم یعج رونید

 هد رلن ون هک روتند هكا شعشپ هد وکو هلا شلوا بابکو هلسانم یکیدروشب

 ییا ابا دیئف هدننزو دوقفم ( دوفلا ) رونیدهمدآ نابح زسکروو ردلوعفم نع
 رونید هکرو ولدرد دوخاب همدآ نالوا یدرد هدنکروو ردفدام هدربخا یانعم

 لعفت ( دوفللا ) د فم وهف عجووا هاکش اذا لوهعلا ىلع داؤفلاو لج را دف لاق

 رکذ دقوئو قرح اذا رانلا تدأفت لاق رد هنسانعم كفلولع بونا شتآ هدنژو
 قلوا ولدرد ندنکر و هسکرب یخدو هلنیتعف ( دأنلا ) ردذوخأم ندنوب داف نانلوا
 اذا عیارلا بابلا نم ادأف دأوفلا وا لج رلادثف لاقي ردهنسانعمقع رغآ كروب دواي

 شاغی تاق تاق هنیرزوا یرب یرب هلیا نیثلثم نیئات ( دیئاثفلا ) عج و وا هدآوف اکش
 فوم هنسانعم باس ناطب روند هنب رازتسآ باوئاو روند هنن رو را د ولب قآ

 لیعفت ( دشفتلا ) رد دنلسق بیشاعت دوخای ردداسف | رهاظ ردشمالیا ض رعت هنن راد رقم "

 هدیعکیا ( دیفاثفلا ) هنطب اذا هعرد دشف لاش ردهنسانعم قلرتسآ ی هماج هدنزو
 زاوآ دنلب هلیحفكناف ( ذیدفلا ) ردهبانعمو یخد دیفاف هکهتن ردهنسانعم دیئاتف لاف | _

 لفلسس یرلفایآ نکرد رکسیسیروس نویفلوقلع قمرقیح هلا زاوآ یتق دو[ هلا ا
 نفلسسیکفیفح دوخای كفلسسیرلقایآ نکرد رکسهج هل هلا راثابوج ران وی دوخاب || |

 هسس ندا روهظ ندنردانف نکراچوا شوق هللا هلمهم یاج فیفحو رد هنسانعم |

 وا ادیدش تاص وا هئوص عفر اذا یناثلا بابلانم ادیدف لح زا دف لاقب روند |

 فیفط اک توص وا ابنادحو ابناعر عم اهودع توص وا ءاشلآ ودع توص وه 1

 كلا دیدجت هلا دیعو ید ربو ادع اذا لجرلادف لاش ردهتسانعم كم رکس دیدفو 1
 هلیا دیدف هدننزو هلزلز ( ةدفدفلا ) یئدعوب یا دعیو لدغ وه لوقت ردهنسانعع || |

mirar akar nae e 

 ۷۸ لوا



 اب یر :

 ۰ ۱ SE لوق 8 ۳ ا اک دند نو دماغ ردسا كس ردب هدف رب

 3 4 E ظع رار هدست یوق یدیا ها دبع نر یا ردرشل درو رزم

 د رغ هک رد را درافم هلیخف كنیغ ( دیرامغلا ) ردیقلت ثعاب یبسلیا زس
 ۱ ندا اهدننزو هذفنق (,دعغ ۱ یکدوبز ردد رفم دور ۶ یدنلوا رک ذ هدنس هدام

 ۱ هکرونید ید هزریدع ید مجو ۰ رڪغ هدنوو ردیعسا یسهدلاو كراح نب غفار

 ۳ وا ونال کر لار ةفرط رب نویی هده ( دیفلا ) رددلمهمو
 | مالغلا دیغ لاق رد رلتنفص ولید بوبحمو وهآ کنم قلوا اى مرتوزت
 إإإ هدنزو هارج ( ءادیغلا ) هفاطعا تنالو هقنع لام اذا عبارا بابلا نم ادیغآ

 هل هوب نالوا رروب كرمهدنا لیاع هفرط ره یک هزات لا ندنتک ازو مرا

 لیاع هفرطره هدنزو لعاش ) دياغتلا ) انس لاته یا ءادیغ هيراج لاقت روند

 (دیغالا) ال تنشو تایًماذا هتيم ةأرملا ثدناغت لاق رد هنسانعم كيروب كردا
 اقا لا کات مع ایا ایست لورم دا یاس یک خب یاہو رووا قالطا هلابن هزا"ورب ندا ناليم هفرطرب ندنتعالم هدنزو رجا
 یوي هلفعراو هبوشوا هدرب ینیدروتوا هک روند هیسک لوشو روند هرب قوح
 لاد يغو ردعضومرب هدنع هدنزو نادیم ( نادیغ ) هلوا شلتا نالیم هلنار

 ۱ (ةداغلا) هلوا یا یایش نادیغق هتلعف لوقت روند هنماکنه لوا كملناوح تابشلا

 | یک هتسرون لاب هلغاوا كزانو هزاتورت هک رود هیوبحم لوش هدننزو هذاس

 هزابورتو ديغلا ةن نیل ةعال یا ةداغ ةأرما لاش هلوا رروب كر هدى لیام هفرطره
 كل ی هسکرب اررکم هل رسک كرلذیغ ( دیغ دیغ ) رددآ عضومرپو رونید هنادف

 YY ۳ ی هر یم با هست حب

 هرزوا روکذم هو لا یا دیف دیغ نولوش راردا ملکت هدنبا كلا هلع

 زن وب ندنسانعم ناليم

 ردرک ذموو هنسانعم باق رود هکرو هدننزو بارض ( دآوفلا ) 4 ءافلا لصف #
 هرهنسن نالوا قلعتم هنکیوا لر عب هب یر داوف لوق ىلع رولک هدفا یج

 ردب رغ نکل ردتغل هدا واوو یڪف كناف ندنو و یک كروو هبرو رکح روند
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 سم  eهک
 هنن اس هدراضب كفلوم ردذوخأم ند آ دوش ر نال وا هنسأانعم دقو و قیر دأوفو

 جو 2

 هکهتن ردصخا بلق ضعبلا دنعو ردینبم هننراتعا دوقت قالطا ذاوف هبلق هروک
 [ ةدئفا نیلاو ابولق قرا مه نهلالها گل ] مالسلا هیلع هلوق هنمو یدنلوا رک ذ
 طسو دأوف ضعبلا دنعو ردشلیا ریسفت هلا بلق ربا نبا هدنناب ثیدح وبشا

 لصا هک بلق نیققسلا دنعو ردشلبا مد یغیدلوا هلآ باق ءاشغ دوخاب بلق

 روند درو هدیکرت ردترابع نلدیامقج لکشلا یریونص عدوه هد رسيا بناج

 لا هدنک رب رود دأوف ودراما لح هک هب ینابر ةفرطأ نالوا قلبم ۶۱

 1 نوا كعشب یا هلیئوکس كنمزمهو یحف ناف ( دافلا ) یبثا روتلوا ريبعت
 ج

 ۱ هل رک

e EOE RS u os oنوه  
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 ردها هلمهم یار هدانعمو دوخا روند هاب نالوا هزاتورت دعو یدن وا ناب

 روفلا يلع یدیا لوات هک روند 'ه وغ آ قیتع شالپ هدننزو دلقتم ( دلغلا ) |

 هل سک ك نیغ ( دمغلا ) هبحاصل ثبلم ريغ قتعتمیا دلغتم ےس لاق هلوا ردیا كاله

 ( نادمغلا ) رواكدوغورواك داغا یح هنسانعم فیسلا نفج روند هننق كحق

 قعوق هسنق یف هدننزو دج ( دمغلا ) ردهنسانعم دک هی ددشت كلادو رلنتعض

 (داعالا) دمغلا ىف هلعح اذا لوالاو یناملا بابلا نم ادغ فیساادُغ لاقت رد هنسانعم

 یرب یهد دعتم ءایشاو هدع ییعع فیسلا دغ لاش رد هنسانعم دغ ہل مک كن به

 لاتقب ردنا رغ هنن رب یرب هک بوک ردل معتیم د چب انعم قعردشق وص هنا كن رب

 یراکدند طفرع هدننزو دوعق:( دومغلا ) ضعب ق اهضعب لخدا اذا ءایشالا دعا

 یرلنکیت ند رفو هک هلیوش ردهنسانعم قلوا ناوارفو رفاو یرلفاریپ كجاغا

 افرو هتلصخ ترفوتسا اذا لوالا بابلا نم ادوغ طف رعلا دع لاش هوا نم روک

 تدغ لاقب رد هنسانعم قلوا رغروک بولیکح یوص كنیوقو اهکوش یربال یتح

 قملازآ لوق ىلع قلاغوج وص كني وق هلنتعفا( دمغلا ) اهؤام بهذ اذا ةيكرلا
 اهوام شک اذا عیارلا بابلا نم ادع بلا تدع لاق رولوا دض هلغلوا .هتسانعم

 هدننزو لعفت ( دمخبا ( ردل وقعم رغ ی ی دص هلغلوا ىنب ۳ هتل و و نکل لقوا

 كلبا رس بو رو هلا هنسن رپ ۾ ييسر ا هقالع و رددهنساتعم قثوص هسف یک

 امزتس اذا ات الف دمعت لاش و اهم هرغ هتج ر هلا دمغن لاش هنم و ردلمعتسم مس

 قعردلوط یاق دمغتو یدلیا هتطغتو رس یالز نالوا رداص ندنالف ینعب هنم ناک

 زتسخدوب هدننزو لیعفت ( دیمغتلا ) ءالم اذا ءلالا دمغت لاق ردلمعتسم هتسانعم

 لاعتفا ( داقعالا ) هنم ناك امرنس اذا الف دغ لاق ردلمتسم هن_سانعم كلا

 هنسادعم قلوا لخاد هی دیک مدآ رب هلتسانمو ردهنسانعم كمرک هی ت هدننزو

 تاغو ۱ یتخف كنا (دامغلا درب ( هيف لخد اذأ يللا دعا لاش ی یف

 هرومعم وب لوق رانا ءارف ماما یف كغ رددآ حض ودرب ال تاکرح

 یدلیا تس هدشاتک ماد رها ماع نا یربخا لوق ردعقاو هدنسامدم كضرا

 حرش ندنه كولم ردیعا یلاع رصقرب هدنربش ءاعنصهدنع هدننزو نامع (نادغ)
 ضای و یه رق هک ردلیشم یهجو ترد رد دودعم لد رهد بیا ردیس هد رک انپ

 کیا ره هک یدبا راو ید رصقرب ولناوا ید هدشورد یدا لثیو یراصو
 یدردتا مده هدنرلتفالخ نامز نامع ترضح یدا عارذ رق رق ینلارا كناوات

 ةشيعوبو رونلوا قالطا هب بوق شلروا بونابق هلفاربط یرزوا ( ةدماغلا )
 فصو هب یک ولطب وط هلآ ایشاو هنف دتم یا هدماغ شب لاش ردندنلیبق هیضا ر

 دماغ و دن وهم یا دمآو دماغو ةدماغ ةف لاق روند جد دمآرو دماغ رولوآ
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 | بضقلا نم خفتنا اذا قرلوا زاجموپ هدساسا بضغ اذا هيلع دغا لاقب ردهتسانعم
 ردهنساتعم قم رقح هدغ یسهودكندآرب دادغاو ردهوسم لس رابع هدغ هب رع هناک

 | ردهتسانعم لآ یبیصن و هصح یدنک مدآ رب دخت و مهلبا تدغ اذا موقلا دغا لاقت

 | ( دلادغلا ) ردذوخأم ندی ۲ یانعم وو دییصت ذخا اذا اددغت نالف ددغ لاقب

 | یزادرفمهدک رلن وپ ردیعج كبيصت هکردهنسانعم ءایصنا هل رسک كیغ ( دادفلاو)
 . زا دوخ نالوا رویراط قوح قوح ردهغلابم هل سسک كهم ( دادغلا ) ردهدغ
 | :أرماو لحر لاش رولوا فصو هثّومو رک ذم روند همدآ نالوا بضفلا یاد

 | هددنقرس هلبخف كواوو یمط كنيغ ( دوادغ ) هعادوا بضغلا ربثک یا دادغم "
 | ردهنسانعم كليا تامعن لالا شکلدو زاوآ دنلب هلنیتهف ( درفلا ) رد لعرب
 اذا عیارلا بابلا نم ادض رتاطلا درخ لاش ردلمعتتس هدنسف شوق یرٹک اوبو

 ( دیرختلا ) رک ذیس اک یک هدضرونید هراتنم عونرب دو هب برطو هتوص عفر
 . درغتود ضاو رتاطلا درض.لاقب ردهتسانعم دغ هدرلنو ( درغتلاو ) ( داالاو )
 ( درفااو )هدننزو فتک (درغلاو ) هدننزو فلج هل سکكنيغ ( درغلا ) دق ىنعع

 | تامغن هلا دنسیلد ناطاو دنلب زاوآ هدننزو تیکس ( دیرغلاو ) هدنزو ثدح

 ا رو هتسانعم كسی نسلبا هنارنو همغن (دارفتسالا) روند هب هدنناوخ و هشوق ندا
 (د رغلا) درغي نآ ىلا هراطتن یا ةمعنب هاعد اذابایذلا ضو را د رغتسا لاقن هنمو

 دو روند ید صخ 3 یوا ناکرت روتید هوا نالوا ندقل زاس هدننزو درف

 ۱ یتاوالد قرر دوب یار نم مس كفي لکوتم نو ساف

  (هدارغو) (دارغو) هل رسک كرلذیغ (دضو ) (هدضو ) هلنیتحف ( دغو) ( درغو )
 | یعو كحوک هک ردیعسا راتنم عونرب هلع كيم ( دورفلاو ) هلیحف "راذیغ
 ۱ هلک تانیغ روك دارغو هدنزو هنع رواک هد یج كرللوا ردقح هلوا

 قوح یراتنم نالوا 33 کف تيم ( ءادورغملا ) رولک د راغم ییج كدورخمو

 هدننزو ءاقتلسا ( ءادنرغالا ) دیراغلآ :ربشک یا ءادورفم ضرا لاقب روند هرب
 یوا ریکرشو هلاوح اکا پودبا الیذساو هبلغ هلا رهقو برضو مش هیسکرپ
 (دقرفلا) هبلغو رهقلاو برضلاو مثلا هالع اذا هیلعو هاذنرغا لاقي ردهتسانعم

 یراکدید ینکین ناجس ینعی میموع لوق ىلع رجش كوپ عونرب هدشزو دقرف
 هک دق لا عیشو راردیا دیمست هلکن آو هلاه ردهدقرغ یدرفم رونید هدکویب درج

cE a a 

 رددوا فاضم كأ هلغاوا یتبنم كرون رم رجم لصاالا ف رديس هزبقم هرونم نيلم
 ( دیرفلا ) روند هراز قآو هجا نالوا هديب یغوبف هليا كن هطرو« دقرغو
 ۱ توصلا ددشو وم سست یربا هدن زو يج هلی وکس كندمح* یازو یر دک كنيغ

 افت[ هدنس هدام د رغ ردهدنزو تیکس 4 ردیف اد رغو لوو ىلع رد هن_سانعم
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 دهع هلا هسکرب هدننزو ريما (دیهعلا ) تایالولاو زومالا دهاعش نم وهو دهع

 وه لا ردیدیهع لرخآ امهدحا هنسانغم دهاغم روند هب یشک ندیا ناڃ و |

 دیهع "یش لاقب رونید هیهنسن قیتعو مدق شمروک راک زورو دهافم یا دیهع

 هلک كنممه ( داهعالا ) ردنطب رب هدننزو "هما ( هداهع ی قیتع يدق یا

 لوقت ردهنسانعم كليا هب ربتو نیمأت ند هدام ییدلیا هشیدناو هسوسو ید آر

 قلوا لیفک هدننعط هتسن ر هیسکرو كنم واو كنربا ىا دبعلاذه قایا نم كدهعااا

 هدننزو همظعم ( :دهعلا ( كلفك ۱ یا مالا اذه نه كدهعانا لوش ردهنسانعم

 هریک روید .هزومغت هدننزو دع مشو روند هر نالوا شا
 تراص اذا ةدهعم ضرا لاقي هلوا شمالیا تباصا هنضعبو بودنا تباصا هنضعب
 امرخ نالوا نوزوا ك هلیعف كع ( ةنادیملا ) رطلا نم ةضفنلا اپتباصا دق
 ردنادیع یسشح عج یدنلوا رکذ هکد ردیبایو یواو ویو روید هنجاغا

 د رص ( ددغلاو ) هل دیدشت كلاد و e كغ ) ةدغلأ ( 1 دمحما نیغلا للصف +

 روند هبهدقع هب مو ره نالوا ثداح هد تا هلا یرد عب هدهدوک هدننزو

 ia) هرزوا ینبدل وا ح ورشم هد هبط فتک رول وا ربعت 1 رول وا مش فارطا

 قالطا ناغم ما روا هرلنو و ردنا ندح هدرلق.ساق و هدراقثا وق و هدندر ۲ قلوف 1

 همزایو هغا ندشاب هسیا دیدش هنالوا هددرآ قلوق ندنحا قلخ اما رونلوا

 یسا رلز وب راردیا ریبعت قح رایخ هبالوا هد رلقساف و ىس كن وک هبالوا هدرلقتل وق و

 كنهسب ر ءاضعا ضعیوو ندایصتا هلیش رط نارح هعضوم لوا كنهدام ردرلمرو
 نایلوا محو ییرعت تفلوم رولوا عج و هدرانو ردا تشن ندنعفد هعض وم لوا ۱

 ندننارحم هسلیا روهظ نابجرپ هدنربرب كندب یرثک | رونلوا ریبعت ر هکردهدقع
 یتا ردیف رع ریبعت هدغ هبهموقم ماروا سپ رولوا ادنپ هدقع هیوا ,درلاروا
 هدننزو و رم رولک ددغ یی روند هب هعطق بلصو ٽڪ هدلارا ریکس ره هدغو

 كنهود نامه هدغ لوق ىلع رود هننوغاط كنحق هود هلنتعف ددغو هدغو
 یج رولوا كاله هدک دلیا تیارس هنن را هحاپ و هنن د رڪ رولوا داخ فلش راق 1

 هک روند ههدقع كوي یرلکدد یرموو روا هدغو هبرسک كغ روک دادغآ

 هد آ را كنهود و لف ید هعلس ردبا تدع هدنح راخ دزاغوبو كلوي

 دنادغ یعج رونلوا قالطا 4 یشاومو پاود ی ع هلام لولب ریو رونبد هنر نالوا

 ردهنسانعم قهرقح هدغ هود ) ديدغتلاو ) ( دادغالاو ) هدننزو دم ( دلا ) رولک

 ىلع ددغو نو هعتاو ؟مولعلا ىلع دغاو دغاو لوهحا ءان ىلع ریعبلا دغ لاقي

 قلراط دادغاو ةذدغاذ راص اذا دودغم لاق وا دغمو ات دودخم وهف لوهحا

 فرق | وهلاش ردقح هلوا یاوو هاشداب کروند همدآ نالوا دهفتم یایالوو رومآ هد رو
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 و هرومغپ ناغای لوا هدنم-وم رامبو ردردصلاپ هیععث روند هلا زم شالوا

 | هنتیوط كنرخ آ كرومغب یکلوا بوغای هرکص ندرومغیرب هک روند هرومغپ لوشو
 یابش ده عین كلذ ناک لوقت رد هتشانعم ماکنهو نامزو هل و!ش شن | داردایوا كنو

 و هاقو اذا هدعو دهع لاق ردهنس انعم زاحما و ءافوو هنامزو یا نالف دهعق و

 1 [ ادهع نج را دنع نما نمالا ] یلاعت هلوق هنمو رد هتسانعم دیحوت كلر لاعتم

 ۱۳ را لوقت رد دنا تلاقک و ناخ وهو لاعت لا دوم وهو
 ۱ ۱ ردهتسانعم كليا نایت و دهع ها هسکرب هدننزو هلعافم ( ةدهاعلا ) نمض اذا اذک
 | ثاکم هدننزو دعقم ( دهعلا ) هالا [ مدهاعاذا للا دهعب اوفواو ] یلاعت هلوف هنمو

 9 ِ ۱ رول وا قالسطا هدهلم نالوا سا دهشم و ا اقلطم هکر رد ح راش رددهع

 1 ۱ هدنزو باتک ( داهعلاو ) هلك كنيع ( :دهعلاو ) هلیحف كنیع ( :دهعلا )

 13 روید هناکم شنای یرومب I لوا ( دوهعملا ) رود هن روغ راہب لوا هدرلن و

  ا (ىديهعلا) یمسونارطم لواب ر ی و ر0 وهجا ءانب ىلع لاقت
 هدنزو نا رع ( نادهعلاو ( هدشزو یپمس هلیصف كنهددزم ءاهو ی ف كليم

 ۲ لعاف (دهاعتلا و ۱ هدننزو لعفن ) دهعتلا ) رد رلعما هنس انعم تلافک و نامص هدرلنوب

 هکلبا ما بلا :دهعرد یتسهظفاحم كنهتسنرپ هدننزو لاعتفا ( داهتعالاو ) هدننزو

 دک اتو دد ینسهظفاحمو دقفن ینلاوحا اعاد بویلوا هرزوا تافغ ندن  الصا
 زا هدقف اذا هدرنعاو هدهاعتو هدسهعت لاق ردهنسانعم تكمزوک بوروک كرەدنا

 | ندشهدام دهع نالوا هتسانهم رطم دم رظمو هك زرد ج راش هب دهعلا ثدحاو
 م دهعلا و le ظفح اذا اهدهنعا و اهدهاعتو هتعيض دهعت لاو رددوا

 رخ سد ی روند هل دفیحت شقلوا رر ناماو دهع هدنزو هدع ( :دهعلا )

 و یک كسعو تو روید هقرو نالوا ررحم یمهدام ارش و ع2 كلذك رونل وا

 ۱ یا ةدهع هطخ ف لاق رونید هنتلاح تئادرو فعض نالوا هدتناتکو
 فعض یا :دهع هلتع ىف لاقش رواد هاصش و فعض نالوا هدک ارداو لقع

 هدهعو هعحرال یا ل :دهعال لوق ردلمعتسم هنسانعم تعحر هدیفن ماقم هدهعو

 تلافک رونلوا ریبعت ق هنوبو قلآ هنرزوا هکروللوا قالطا هثلافک هنوکرب
 لع هحالصاف لرد نم هيف ردا ام یا نالف ىلع هدهع لوقت الثم رد دداع

 یمهلوقم هظفام و تیور ما رباب كئیشرب کیدلیا هدهعرد ندهسکرب (داهعتسالا )
 تر هقیو جج وم ول ام هرزوا 7, هدننعض e ماعا یتتالاح

 ۱ هیسکارو هدهع هيلع ط زتشا اذا هیحاص نم دههتنا لاش زد هنسانعم كليا

 لیفک و نهاض یبدآ رخاآ رب نوجا قنوا نومأم LE ھ ندنفرط یدنک

 ^ ى تتک ( دهعلا ( هسقل ثداوح ِِت ادا Er نه او دهعتسا لاقت ار دهنسانعم

 هدننزو
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 یون كن هتسن یراک دید نادرشاه وا کشا يعض كنيع ( داؤعلا م1( |

 کا جزم را ص یا اذک داع لاش ردند هصق ات لاعفا 6 راص ( داع (

 مالسلا هیلع دوه هک ردیما هلیفرپ هننزو داد ( داع ) رولوا ما لعف هسرولوا
 روا وا قصه ریغ و شف یصام البو أت هلسق و مو ردا هيما یرلردب :ردیم وق

 داع قلخ یا یا وه داع یا یرداام لوق روش وا لامعتسا هتسانعم قلخ داعو

 داعدکایوک رول وا قالطا هئیش ےدق هلتبسن یاپ ( یداعلا ) ردفرصتما ربغ هداروب

 يوق نالق ندعدق بویف وا رفح ند» رکص هک ردندنوت هب داع رب ردیوستف هنموق

 هک نوید هنس نالوا فولأمو داتوم همدآ رب هلی رسک كنبع ) ديلا ( ردقح هل وا

 مو نالوا سان تیعجو یک تالاح راسو نزحو ضمو مه دولک هنیردیک ردیک
 موصل ادم یرز ردنا هرک ییا هد كنس رونل وا روت وا ربعت ماربب هکرونبد هفو روم

 ندنداع دوخ ندید وغ ردیع رش یس هث ع هک رد هیهطا یر و ردیف یس هفع

 هنعج كد وع نالوا هنسانعم بشح رددایعا ج روك هنن ایپ تكحراث زدذاوخ ام

 ریو رددآ رش ر ندنراجشا غاط دیعو یدنلوا لادا هی نوحا قمالوا ستلم
 ید ن یدیع دوخاي و دندنلبنت ك1 هب دیع تاج رديعسا كنءود فک را فو رعم

 وش دوخاب دیسک ماد یداع نب یداع دوخا دام ن داع دوخاب نادیح نی رهف ن

 رد هتسانعم كلبا ما رمپ هدننزو لیعفت ( ديتا ( رد رلپ وسم هتعاج یال آن دیع

 هني رلجاغا امرخ نوزوا هلیح# كنيع ( نادیعلا ) ديعلا اودهشاذا مولا دیع لاقي
 كد روا رز هجک كني رلتمح ماسلا هيلع ماا لوسر رد هبادیع ید غم روشد

 ردیدآ حور نادیع و یدىا ندح اقا عو لوا قانح یراق دنال و هدنس هباثه

 ناکم مسا داعمو یدنلوا رک ذ هک رد ردصم هلیصف كهم ) داعلا ( ردیعسا لحر رو

 كيلع ضرف یذلا نا 1 یلاعت هل و تک امماکب و روس وا قالطا هب العا تنجو

 هنسانعم عج روتید دناکم قحهنل وا تدوع داعم لصا 1 داعم ىلا را رانآرقلا

 هدننزو هد اق )ً ةدناعلا ( دن ساتعم ریصم زدند روریص هک روند هر قجەلىراوو

 زونلوا قالطا هتقفشو فطعو رونلوا قالطا هب هیطعو هلص و هناسحاو فورعم

 هتسانعمتعفنمو هدنافو فطعلاو ةلصلاو فورعلا یا ةدناعلا ريك نالف لاقب هنمو
 ماعط یراک دد هدا وع ) د وعتلا ( عفنا یا كيلع د وعا اذه لاش هنه و ردلمعتسم

 ر همدآ رو ةداوعلا لكا اذا لجرلا دوع لاق ردهنسانعم كلبا لكا یروک ذم
 قم هحوفهودو هداتعب عح اذا هاا هدوع لاق رد هثسانعم تم ردتبا داتعم ی هنسن

 ا ندید و بأد ) هداعلا ( ا اذا ريعبلا دوع لاقش رد ياعم



 | هرلیدنکدوخات یرلتدواعم هریسو لع كرایدنک روتلوا قالطا هنویق هجوقو هیءود
 ۱ هدیرلن زو هلیف رولک هدوعو هدیع ییج كنون رد ییبع هت راشعا ید واعم كس

 ِژ كالس ةدواعم روسنلوا قالطا هلو نالوا يدق دوعو رد بم هننرواجم کا

 وا ن فا دوعو اهءدقیا قيرطلا دوع ذخا لا ردردصلاپ فصو رلتوبو هل رابتعا

 | قالطا هیهمدق تدایسدوع و ردیعما یرلسرف ك راهسک مان لهذنب عی روباو فلخ
 اأ دوخاب یرلتدواعم هنیراذاباخ كسان ردنرابع ندقملوا مدق نادناخدج نعابا رونلوا

 | هكر رب عو هعدق یا دوسلا دوع هللاق رده رابتعا یتدواعم هنرالسن كتدایس
 . ا مجد هبلیا تدوع هرزوا یزبا نامه نزسکقیا یخارو لصف اعطق ندرب ییدنک

  ا هدحو هک هتن ردهدنلیوان ادناع رانوبو ررید هدب ىلع هدوع عجرو هدب ىلع ادوع
 E ول كج.د نسردبا تدوع هن بويعا ثکم هدرب تاکیدتکو رد هداکبتم او

 تر ۱ یا * عفدوا د وعد حاز * لثلا قو رد ةدوءلاو مضلاب داوعلاو دوعلا فل ەد رب

 |[ هلکغد هیهود ولشاب هرزوا روک ذم هحودوع لمکلا عادلا كبرح ىلع نعتسا

 ه راغ هلرللوا هدد رومآ و راک هرج رلنا ردرلمدآ هدرولناس دارم هدارو

 ۲! دوخاب هلا مامهاو هج ارم هدتناعتسا ندنرارییدنو یار كراربپ لماک هدنص وصخ

 | ک٭ نخ اناد مدرم دنک تسا راهراک * ردکعد هللا تغارف ندندیق هبراح
 هک رد هنسانعم ضو رم ةدايع هدننزو باتک ( دایعلا ) * دوشنرسیم رارح رکشل دصب

 | لاق ردهنتتسانعم قلشب زارکت ییقی هد هيلا ةعفد هشیارب یک دوعو دوتا رک ذ

 | ضیرضةدایع یخدوب دلیمض كنيع ( هداوعلا ) ایت ادب اذا ادایعو ادوع "یشلا داع
 هرکصندقدل واغ راق ندماعط تعاجو رد هتسانعم عوحرو دوعو رد ردصم هتسانعم

 نالوا دراو ؛دیقع ماعط الثم رونلوا قالطا هماعط نانل وا هداعا اصصح هم دآرب

 | لجرلا ىلع دیعاام یهو ةداوعلاب هلهاج لاقب یک ماعط نانل وا هداعا ةصاخ ا

 عكر (دوعلاو ) هدننزو عاطق ( داوعلا ( موقلا غرفیام دعب هب ضخم ماعط نم
 ( دوعلا ) ردرلندا ثدایع هب 4تسخ هک ردیعج كا هدرلن و یک دوع هدشزو

 2 کرک عام هر ووا لا( دووهلاو) :ههجنزو لوق
 ؟یشلا داتعا لاق ردهتسانعم كدا تداع ییهتسنرب هدننزو لاعتفا ( داعالا )

 د ريش رک ردهتسانعم بهخ هیعض كنیع ,( دوعلا ) هسقتل تداع هریصیا هباتنا اذا
 داوعاو رولک نادیع ىج رد هلي راشعا یکخهدبا تدوع هنب هدنرب ردح اما شلسک

 رخت كلك ردشنلوا قالطا هزاس یرلکدید هتوغال ةصاخ هلتسانموو رولک
 روس وا قالطا هکک نالوا هدنند لدو ردشغلوا قالطا هنح اغا د وع یراک دلیا

 هلیس هیت هه ) ناد وعلا ) روتید هبهدن زاس نالح هبوغال هدنزو دادش ) داوعلا (

 روا قالطا هني رام ر کم یاصعو رونم ربنم كم رترمضح مالسلا هيلع مانالا ديس |



۷ O CA و ۹ mA E CF 

a 1 د 

FELT 8 

 لعاف مسا (:ددناعلا ) لیبس یا ددنلعم هيلا یلام لوقت ردهنسانعم لیسو قیرطو ۱

 ناشغو "ق ( دانعتسالا ) روند هبیضارا ريق نایلوا یرا قالتواو وص هلیس هینب
 تو هود شکرسو هيلع بلغ اذا "قلا هدنعتسا لاش رد هنسانعم كليا هیلغ |

 سرفلاو ريخبلا دنعتسا لاق ردهنیسانعم قلروز بویلسا یعابو یرالو یهلوقم

 بولاچ هسک ره هلکنکد بورك هنسارا قلخو نسراو مامزلا ىلع ابلغ اذا

 ایح هسکرو سانلا نام برت اذا هاصع دنعتسا لاق ردهنسانعم قعردشروا

 مف هب یز اذا رکذلا دنعتسا لاش ردهنسانعم كليا از هدنسارا سان نیزسکعا
 یولط دانعتساو یدنل وا دانسا هتل ۲ هلکمالیا باکترا ینو نالوا لوقعلا یوذ

 اقسلا دنعتسا لاق ردهنسانعم تمحا ندنرغآ "ییش نالوا هدنحا بوک | هفرطرب

 اذا الف دنعتسا لاق ردهنسانعم كليا كنهآ ودصقو هيف نم برشف هثنتخا اذا
 ون هدننزو هزج ( هدنع) ردندلابر هاسا هلیعف ٩ رلذبع ( هدانعو دانع )هدصق

 ون هدشنزو مرد ( دنیوعلا ) ردیسهدلاو كنهلس نب ةمقلع ردنولاخرب ندهرهم

 صوصحهنرلتءاج ریغونبو بالک نیورع ون و رد هبرقرب صوص هنتعاج دخ
 دوقنعنالوا هنسانعم مقلاصو ردیلگ كزوک | رب هدننزو روز ( دوقنع ) ردوصرب

 الث درم كني و یساخ كلوا هلکنو فلوم یدنلوا رگکذ هدنسهدام دقع

 هیسک قحاو روند هب هنسن كب هدننزو رفعح ( دکنعلا ) ردشلیا تراشا هتغیدل وا
 ( داعلاو ) هلیحف كرلذیع ( ةدوعلاو دوملا ) قحا یا دکنع لجتر لاق روند

 اداعمو ةدوعو ادوع دوم هيلا داع لاش ردهنتسانعم عوحر كنود ورکه لف كم

 كلبا عوجر هنههنسن یتیدلوا فرتصتم هروک هشایب هد راضب كفل وم عج در اذا

 ند وعتا وا 1 ویساو رول واهع رعل اب دوخاولوقلاای تاذلاب لواوردعغ وض وم هتسانعم

 داع راب ع اریز رذشلپا ریسشت هلی رابع انتلم ىلا نربصثل یتسهع رک ةیالا [ اتلم

 یواضی نکل رواوا ینوک زاوو هتسانعم یا هنمراص رارید هورکم نالف نم ی
 یوق هلبا بیش: ترضح ردیلغ» هرزوا دحاو تعاج هک ردشلیا لج هیلغت |

 هفرصاذا هداعلاش ردهنسانعم كليا لیوحم و فرص دوعو یبتنا ردشلوا بطاح |
 هلل رک كرلنیع هدایعو دايعو دوعو هدر اذا لئاسلا داع لاق ردهتسانعم كليا درو |

 لاق نویځیدلراو یرخا دعب ةرم رد هنسانعم قمراو هغمزوص یرطاخ هتسخ |
 بوج روا وا ۳ ندنظفل دن اع دوعو هراز اذا ةدايعو ادا عو اد وع ضی را داع

 ك٤ا داع ?ROAR كلشيا تیوب "جنب یهنسارپ دوعو یک بحاص و ۱

 هدهعفد یصتکیا هشياربو ةداع هربنص یا هباتنا اذا "یشلا داع لاقب روثلوا رییعت |
 حداشاالاق اینا هد اذا هداع لاقت نونلوا رببعت كليا رازکت هکردهنسانعم قاشب

 هجوقدوعو * دجا دوعلاو تینا مدع ناف * ادهاج تیئاف منسحاف مادب * همو |



  APEتوت ۱۳

 هیهود نایص ندلو اعاد دناعو ردندنو دانع رفنک روئلوا رمسبعت وکنوا هدیکرت

 تقرافم هدننزو هلعافم ( ةدنافلا ) هدننزو عكر رولک دنع ىج رونلوا قالطا |
 فام همدآ رب دانعو هدناععو هبناچو هقراف اذا هدناع لاق ردهنسانعم تابام و | ٠

 هارو فاللخاب هضراع اذا ادانعو هدناعم هدناع لاقب رد هنسانعم كليا هضزاعم [| ٠
 قالت تاکرح كع ( دنع) همزال اذا هدناخ لاقب رد هنسانعم كليا ثمزالم |

 ی ردا تلالد هروضحو برق ناکم هکردسا رب هلیعف كلادو یوکس كلونو 1
 وتو رولوا ريبعت هللا دزن هدیسرافو هللا هدنتق ندنآ هدیکرت نوسلوا یونعم کو |

 ا لا ندهراج قفورح اکاو رولوا ینامز هرزوآ تفاضا یاتضتقم ردنکقم ریغ قرظ

 دع نم تشحو سشا عولط دنع توج لوقت رولوا لخاد فرح نم قحا || .
 دنع گلو لاقیف اذک یدنع لاقت رووا لامهتسا قردیلوا فرظ هکرولوا هاکو [|

 هبیلق روطح هجهاک نمی رووا هدارا لوقعمو بلق هلکنا هکرولوا هاکو عفرااپ |
 ىلق ىف یا اذک یدنع لوقت رووا لامعتسا هنسانعم داقتعا هکردا تلالد |

 دو یک یفیدل وا فرظ هبیسح روضح ییعی هدل وقعم دعهاک و اذک یداقخعا و ۱ ۱

 دوتلوا ارغا هلکنا هکرولوا هاکو شو اریخ هدنع لاقب رولوا فرظ هدهبیونعم |
 هذخ یا ادز كدنع لوقت هنسانعم صیصخحو ارغا رولوا را لعف مسا ینعب |

 قرح نم هرزوا دوسسم هجو هدلک کیا و ینعی هندل یلا و هدسنع ىلا لقت الو |
 هرزوا هجو و هدصا وغلا ةرد یرب رح رداطخ و نل هلیف رح یا هلغلوأ صوصح .

 رولوالخاد قرح نم نامه ندهراچ فو رج هنسهک دنع هکردشابا قیقح زیرامنام 
 زایتماو تیر صوصخم نوجا هلک نالوا صاو ما كيابرهو ردهراج فورح |
 بولوازات# هلیلوخ-دمال هتیربخ كنسهلک نا نالوا روسکم هک هتن ردراکرد ینیدلوا |
 یسهلک دنعو یدلو نیعنم هلغلوا یضام لعف یربخ كنسهلک ناک ندهصقا لاعفاو |
 كلذک یم هک دنعو یبنا رونلوا لامعتسا هدهننانعم ناسحاو لضفو مکحو کام ۱

 لاق ردهنسانعم تناج هلتیثحف ( دنعلا ) ردهتسانعم هیحا هلال تاکرح كليع |
 زا قالطا هدولب قوح یرومغی هدننزو روبص ( دونعلا ) هبناج نم یا هدنع نم ءاچ
 هک روتلوا قالطا "تقوا راق لوشو رطلا ةربثک یا دونع ةباعس لاقت رووا
 وا رکذ هدناب هره ( ةوادنعلا ) هیلیا روهظ ولبیصن رباغم هنیرلذهج كرلقوا راس

 اإ هک رد هتسانعم هرام هدنزو ذفنډ ( ددنعلاو ) هدننزو بدنح ( ددنعلا ) یدنلوا

 ددنعوقا زنفا ود یا ددنعو ددنع هنع لام لاو ردلک د نکم قازیفاو واخ نی ۱

 زا ضيم و ةلیح یا دداع هیفل شل لوقت رد هتسانعم صیح و هلیح هدنزو بدن

 (ددنلعلا) مدق یا ددنع "یش لاقب روتید هتیش یکنا دقوح هک ردهتسانعع مدقو ۱

 ولخ ود یا ددنلعم هنع یلام لوش رده ساتعم هراج یدو هلیسهینن لوعفم مس ۱ 3
E 
¬ 

 ا  قيرطو
 ج
< < 



۱ ۱ 9 ۳ 

 ددا غال رب هدنضرا یسیق یف اهو كنار و یرسنک كد نی
 (همداوس روغ ) ردوصرپ هدندرو یسهلیمف براغ هدنن زو مظعم ( ثدحا دوع )

 حف كناح ( :ريفطا دوع ) ردلوطا ندرلغاط هلج هک ردغاط رب عقاو هدیرفم

 هن له هکردرلغاط ثكسکون و نوزوا ییا ( عفسلا دوعو نابلا دوع ) ردعضومرپ
 ونب هلیلوکنس كواوو یڪف كفاک ( دوکلا دوع ) رولیب هقبج یم شوق قحا
 یوقو روند هثیش نوزوا هدننزو سلع ( درمعلا ) ردوص رب هدندرول رفعج
 سرش یا درع لجر لاق رود هناویح و ناسنا نالوا ولیوخ نیتح بول وا

 لوش و رونید هیسکنالوا هیهادو ثیبخو روند هدروق یذوم ثیبخو ئوق قالا
 لیحارش ی ةلعو درعو ردا اما هلحار کروند هبود نالوا لیصاو یوص
 یرلشادنرقرق كراهسک مات هعضباو دجو سوجو ح رشمو ردیعا یس رف كنهسک مات

 ( دجعلا ) رلیدلیا نیرفنو نعل ىرلترضح مالسلا هيلع مالا دیس هررورم ردیسا
 همزوا یروق هدننزو بدنج ( دجهلاو ) هدننزو ذفنق ( دععلاو ) هدنزو رفعح

 هثنال وا ول وکو یک دوخت روند هتنالوا هايس دوحات هنع و رب لوق لع روند

 دع لاق رد هنسانعم قلوا دجع مزوا شاپ هدننزو هحرحد ( ةدجعلا ) روشد

 همدآ برشم "ربتو نیغراط هلیس هینب لعاف مسا ( دجحملا ) ادجع راص اذا بثعلا

 یرهوح ردندیماسا ) هدعع و رڪع ).ددح بوضغ یا ده لجر لاش رود

 یرهوح نکل ردشمالیا رک ذ قرهلوا یعار هلو ینالث هب یشات ندنمهو يهد امون

 زداح اب یهو گل وم هک با قره وا نال د نه هدشع یسهداف هدا

 قی رطلانع دنع ردهنسانعم قعاص ندلو یرغوط هدننزو دوعق ( دونعلا )

 بویلسک ناق ند ربطو لاماذا سمافناو عبارلاو لوالا بابلانم ادونع دنعو دنعو

 ندب روس راوط و ار ف لاس اذا قرعلا دنع لاش ردا یم هنساتعم ق5 آ لصتم

 تعر اذا ةقانلا تدنع لاقب ردلمعتسم هنسانعم قمالتوا هحرکلا بولیریآ

 لحرا دنع لاق ردلمعتسم هنسانعم كلتا تفلامو در درهای يح مدآ رپ و اهدح و

 یسادعام ردع وض وم هباتعم وب هروک هنن ايب كتساسا هب افراع هدرو قحا فلاخ اذا

 لصقم بویمکید ناف ند ربط یدو هاب رسک كنم ره ) دانع الا ۱ ردع رفتم ندنوت

 لاق ردهنسانعم قصوق ی, ردیو دنع یعع قرعلا دنعا لاقي ردهنسانعم قلآ

 هکرد هنسانع/كلبا هضراعم هلتهج تقفاوم همدآرب واضعب هضعب معنا اذا هثیق دنعا
 الف دنعا لاق رد هانعم وب ید تارابم ردنرابع نرکلشا یر ییدلشبا كنا

 رول وا دض هلغلوا هنسانعم كجا هضراعم هدلتهح تفلاحمو قاتل هضراع اذا

 رده وس ص هلسا ونع داعم و هدجایصم شال اب 4هتضزاع اذ ات الف دنعا لاق

 هلوا رلشیا ینفالخ كره يح هکردهسک لوش ( دناعلاو ) هدنزو ربما ( دینعلا )



EY: 

 جا زا ارت لاقي رولوا فصو هنسهلوقم دیحو فقس شغلوا عضو كرد هل آ دمعمو

 نوزوا یامزو شش هکروشد هتس هال شاخ ع ور و دامعلاب بوصنم یا دمعم

 دامعلا هدیه ىلع یا هنم برض وهو دمعم یشو لاق هلوا هدیه دوع نوزوا

 ولتوق ولج وک ولناج ولتا هد زو یالتع ( یادمعلاو ) هدننزو لتع ( دمعلا )
 ةيادعو ةدع ةيراجو یادع و دع مالغ لاش رد هل اه قوم روند هنس ربا جک

 رب صوص# ا یراصن لا 5 E ) ةيدومعملا ( ا ایس ل باش یا

 یرلن اتخ كن هناط رپ اس لعو را رردل اط کا ینرلقح وح شغوط یکی هک ردیمسا وص

 یراصن جد رول زم لع یک ینیدل وا رمهطد بحوم هرلذآ ناخ هکر دهدنل زنم

 لاد کردی رعم تیذ ومعم نیک هل د و هک رد جم ردنراهط راده هدنرلشیآ

 هدنرازتسانمو اسیاک ره كنسهفاط یراصن ردهنسانعم تراهط هدیناربع رددلبا هجم

 ۱۳ توربل وط هلا وص ینآ هدتفو امنةرب شیشک هلغلوا ضوحررب یتبم ندرعرع

 هدکذلیا رصح هبنکرب یب هلوا عنام هننفعت هک ات ردبا اقلا یتا ناسلب دوخای زوط
 لواو تماقا هدنسوش رق یهسک لوا شیکدب یه ک هد تغ یراصت نایفا ضعي

 یا عي هلا سویلوا هحراناسلا ءركصندكدليا تأرق ىنراتيآ ليجبا ضعب هبوص
 هدعب بودا لوبقلاب "قلت ات یخدلوا هش و سما اک هبا هلطاب تاداقنعا ضعب راد
 هسا ج سدقلاح ورو 6 با ییس ن هتشيا هن رزوا تكموسمو دا لند وص لوا

 ۱ هنن رزوا كن[ وص لوا رەد رانوسلوا,دهاش رلنوب مروبهدیا ریهطت و سيطغت

 یجزکس كانیرلتدالو یرلقجوچو ردا حم هلا لیدنمرب هرکصندکدلیا بص
 رلرروتک هنر وضح شیسدک بول آ ینجوح یرا ردامو ردن رتردبا سیطغت یوک

 قیدصت یردامو ردن هلاک ولاب هقدلیا ررق یایذه نانل وا ۶ شیک

 نفعت مدع هلکلیا ظفح ندفعت ناسلب دوخا زوط ی وص لواو رار دا لوبقو

 یهتنآ ردند هناهر هدیعش یک لیدنق د داشا ید و راردیا وزع هتک رب تب

 (دیمعتلا) رددآ یداورب هدننارت توم ترضح هدننزو دج "یداه ( دع *یداو )

 تدع لوقت اه وط فک وا نوجا ثلکرب ا یوص لیس هد زو لیعش

 لاعتفا ( داععالا ) عضوم ف حک تح هوو تاب هثبرح تددبس اذآ لیسلا

 هجک نوتب هسک نالفو ًاکنا اذا "یشلا ىلع دقعا لاقب رد هنسانعم قعایط هدننزو
 راربد جال دعا هد رپ كجد یدتک ټوروس ردق هحایص ب ویمر وط التصا

 نابلج ( نادمعلاو ) هدننزو مرکم ( دمعلا ) ردشلبا ذاا داع لیل مات هکایوک
 هی هکم هلیحف كنهمجم نیغ ( دامعلا روغ ) رووا قالطا هثیش نوزوا هدننزو
 | ةلیامصقو ىف كندمصم نیش ( یشلا داع ) ردعضومرت هدندروت ملس ونب بیرق

 | ( هفیف دوع ) ردیدآ هعلق رب فسا« یوم هداما) ردعض وم رب هد ردم
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 د۶ لاق رد هنشانعم كلبا كاندرد و نوز یضیرم ضرمو هدصق اذا "یشال دع

 هحدق اذاهدع لاش ردهنسانعم كنريو تلقثو همحواو هانضا اذا االف ضرلا

 قمروا با دۈع هیسک رو هطقسا اذا "یشلا دع لاق رد هنسانعم كمروشنود و۰

 رد هنسانعم قمروا هننطد دوع كمدآربو دومعلاپ هبض اذا هدع لاق رد هنسانعم
 هب رج اذا هدعلاش ر د هتسانعم كليا نوزعو هنطب دوع برضاذا الف دع لاق

 هکرید زنم بجا یا هنم دعا: لوسقت رونلوا لامعتسا هنسسانعم بحت و
 كتتسهلک دغا .هدنزامالک هموف هلک دینسن نم دعا را رش ءدهقللا هقف سراف یا
 ۱ رول وا هتسانعم تون هروک هنبریسشت كفلوم ردشعد یدلوا مولعم زوئه یسانعم

 نیشو دج نا یشیا لوا رب عو یهتنا ردحرصم ینیدل وا هدهنسانعم بک هد هارو
 حراشلا لاق رارید نیع دع هتلعفو نبع ىلع ادع هتلعف هدر كحد مدلشیا هلشهح

 نبع دع یععیال هناف هيم ربف ادیص هنظرف اه یرب نم زاربحا اذهو یتاغصلا لاق

 هيو تقدس یخدون هلل رک كره ( داعالا ) هنظ ىلع اديص دمعت اما هنال

 هماقا اذا فقسلا دعا لاش ردهنسانعم قعردروط هلیعضو كرد هتل كنسهلوقم
 لاق ردهنسانعم قفل آ هکرید ردعواطم ندنآ هدننزو لاعقنا ( دامنالا ) دامعب
 دج ينعي كلا دصف یشیارب دو هدنزو لعفت (دمعلا ) دمعناف رادلا دعا

 هلنیتف ( دنعلا ) هدصق اذا "یشلا دمعت لاق رد هنسانعم كليا عورتش هلتعزرعو
 نبا افنآ بضغ اذا عبارلا بابلا نم ادع لجرلا دع لاقي ردهنسانعم قاداط

 رو زم مالک رکم یدنلوا هفداصم هد رثا نا یان همالک یکیدتبا لقن كسراف

 شلبا هوفت نکردبا لتف یروفسم یراتمنح دوعسم نا شعا كنوءلم لهج ونا"
 ردتشلءا نایب هلیسانعم عجوت دوخاب بضخ ندرلضع و هلیسانعم ىج را نا

 هم اذا هب دع لاش ردهنسانعم كليا تمزالم هلیهحو ماود هب هتسنرب دغو یهبنا

 لات درد یس را قرهلوا عاص یسهرشط یشات ندکلنب قوح یک روا كنهودو

 هرهاظو بوکر لا نم همانس لخاد محضفنا اذا ریعبلا دع لاقي رد هنسانعم قلوا

 رطلا هللب اذا یرثلا دع "لاق رد هتسانعع قالصا كب ندرومغب قاربطو می

 هک ی دنالص اءد هج رد لوش ندر وغ قازبط ییعب هوادنل دقعت هيلع تضبق اذا قتح

 بورابق رافانیف کیا ندکمن قوح هیهباد دعو رولوا بوطروط رلهسقص پول آ
 اتطتخا و اتمرو اذإ بوک لا نم هالا تدع لاق رد هنسانعم قلریص یرایر> |

 ناسحالا ربثک هلکنو ردکع د ناکم ولفاریط شاپ هدنزو فک ( یژثلا یدع )

 (دیمعلاو دومعلا ) فورعملا ريتك ىا ىرثلا دع نالف لاق راردنا هنانک همدآ نالوا

 نالوا نوبزو راز ندشح و قشع درد هدننزو مظعم ( دمعلاو ) هدننزو ریما
 قشعلاهده دق ناک اذا دمعمو دیعو دومعم لحر لاق رونلوا قالطا هلاح هثفشآ |



 یخ سس سیب سبوس سس
 ۱ ۲۲ راد و اياق كنطب ٤ ارا ا قالطا هبهقرآ لوق. لج رونلوا قالطا هرط
 ۱ ندا قس یرکح هکر در 4 طر دکلا ر لو وا لوق هدساسا ردیک ایا

 ادوسو ارفص هک هعبرا طالخا هکرارید ءابطا اریز ردقجهلوا یربط اقیراسام سپ
 ۱۲ لکا هردهرزوا هحوو یوکت تروص ردرابع ندیفلبو دو

 | نالوا ريت اقیراسام بعشذم هدهدعم یا رطا یسیفاص ع طلا دعي هدهدعم هنس

 هرکصندقدل وا مض ده هلحط رازکت هداو لصاو هرکح ۲ هلیس هناعا را ربط هو رخ

 هد رکجو قل نوح ا قلوا توقو ادغ هباضعا عيج بول وا ناق یسیفاص
 3 كو وک هنو لا هد رزوا بولوا اد وس لفت ندا بوشر هلفسا هدنهط نیح

 - أ ییا كنالپ ۲ نان ا دوعو ) یہا رول وا غاب 1 وبوک ماخ هدنف و کی او ار قرص

 | نذالا دوع و رونلوا قالطا هرط نوزوا نلیکح هعکسوت هدنبهتروا كنب غا
 . || نیارح كب دو ار یلترک هک رووا قالطا هنماوق و مظعم كغلوق

 [  تاج و لقع ي یک نوتس ندننرح تدش هک وک رونلوا قالطا هک انهودناو

 | ردا دوعقو مایف قرهنایط هیهنسن رب هلغمالوا یلاجم هدوعقو مایق دوخای بولوا
 هود میلظلا دوع و نزلا دیدش انیزح یا ادوع هتأر :لوقت ردیبم. هنفیدلوا
 . ولف رط کیا یرلکدتا E بلا د وع ردن رابع ندنرلقایا كنشوق

 ۱ E ا قالنطا ةت رهط كرو هدننزو رع ( رحسا دوعو ) ردترابع ندرلايم

 ٠ لا موقو رقت یرارببدنو یأر هرزوا هجو یرلکدتا داقعا رلب رعو ردیرک دید نیتو
 1 ماد دوج لع اوغاقتسا هدرب تری د رایدتنا ۵ ولس هنتسار تعش نیییصم هلل ر للا

 3 . كموق ر یدو هدنزو را زا تینا خیل نودع هحو يلع راربد

 |[ باتک ( داملا ) ردیریصقم و دص هدنراتیلصم و روما هک رونید هتناثیذو دیس
 1 (EE دواب هرکسع ۳ یک دوعو روند هکریدو هب هتسذ قح هیایط هدنزو

 1 رک ذم داع هدانعم وب هلاه ردهداع ید رفم روابد هب هعیف ر هاو رونید هرکسع

 | ولتمالع یل زام هنب فابمو نیاز رارید داملا لیوط نالف راب عو رولوا ثنومو
 ا كننوداچ هک ایوک لرد هیانک ندکعد زاتم و نیعتم ندناریاس هلغلوا ولناشنو
 . ردرلنشن مشح هک هیهسخا لهاو راردا هدارا یتفلنادناخ هلیغلنوزوا كنکر ید
 ( ةدملا ) ردییاکا هعیفر يبا دالا لها لوق ىلع رردا قالطا دالا لها

 رکسعلا لیسد دوخاپ رکسعلا سیر هدننزو ناطاس (.نادنلاو ) هدننزو هدرز
 روند هثیش .قحهنلوا داقتعا هدعو یدنل وا رک ذ هک یک داو دوع رد هنسانعم

 دع لاق رد هنسانعم قموف 2 ريد هنسهلوقم او دو ههو فقس هدننزو كج (دحلا)

 || اطخو وبس هکزدهتشانعم كلبا دصقو دامعب هماقا اذا الا بابلا نم ادعافقسلا
 || لاق ردنرابع ندکلیا دوصقمو ظظوملم هبا دج یراک کیدلیا ع ورش هکردیلباقم
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 عبارلا بابلا نم ادلع *ىثلا دلع لافب هتسانعم قلوا دیدشو بلص رولوا ردصم |
  1یطنح ( یدنلعلا ) ردعضوم رب هلك كنيع ( ةادلعلا ) دنشا و بلص اذا

 هشيم و ردتغل هد ليم كیع روند هثیش نالوا ظیلغو نوفو اقلطم هدننزو

 رولک دنالع ج و ةادنلع یدرفم ردیمسا كحاغارپ یک نالیغم ندنعو یباغا

 دیدشو زواپ هدننزو یدارف هلیع كنيغ ( یدالعلا ) رارید ید یدالع هلنیتعضو
 ریبک رونید ه هنسن كوپب هدننزو لوق هبرسک كنیع ( دولعلا ) روند هبهود

 یا د ولع وه لاق روئید هي هد رک رسو دیس یحاص راقوو تنازرو هنسسانعم

 رود هرات الواو روت لنآ شکر س هاه ( ةدولعلا ) روقو نیزر دیس
 | ءادنرسا ( ءادنلعالا ) روند ههود هجوق كيو هیلد هک کاوش ندنسهنک

 دتشا و ظلغ ادا لا یدنلعا لاش رد هننسانعم قلوا دیدشو ظیلغ هود هدننزو

 ) هذنرب هسک ر هدشنزو هحرحد ) ةدولعلا ) ريموس رم هدنسهدام دنع ( ددنلعلا

 دولع لاش هیلوا رداق هنکیرح هسکرب رک هوش ردهنسسانعم قلوا تبا یاد
 ر هدشزو زاولحا ( داولعالا ) هک رحم ىلع دحا ردش غ هناکم مزل اذا لجرلا

 لجرلا دولعا لاقن ردهنساتعم قملوا رغآ هلغلوا ددشو ظیلف یدوحو كمدآ

 ارهاظ روند هبهیهاد زوم هدشزو ج رز ( دکلعلا ) نزرو دتشاو ظاغ اذا

 روند ه یراق ضارب هشيا راوخ هزوک نایشسو رودو و ردهفشاک تفص هیهاد

 ) یوق ك هدننزو طبلع ( دکلعلا ) رونید هنغای څا هدشنزو بشرق ( دکلعلا

 (دكلعلاو ۱ هات و حرز ) دکلعلاو ( هدشنزو رفعح ) دكلعلا ( رواد هدوس

 لج رفس( دکتلعلا ) روند هثیش ظیلغ هدننزو طرالع ( دکالعلاو ) هدشنزو طإلع

 هدنرز واهل رسک كراع ( دالعلاو ةدالعلإ ( روند هیس نالوا ددشو تلص دزو

 (:دهلعلا) روک دیمالعو هدمالع ییج رونید هثیش كجهدا قموب یاپیا شل رکا
 كلبا هدغت و هیرت هجشوخ :بودبا لزوک ییسادغ كفحوح هدننزو هحرحد

 هدنزو دوم ) دوملا ) هءاذغ تنسحا اذا یصلا تدهاع لوق ردهنسانعم

 دعو هلي رولک دعو رولک هدعا يج اس نۇ رول گوید هکر دو رعم
 یروما ماوق كموقرب موفلا دوع و ردذ وخأم ندنسانعع دصف و و ران رولک

 یا هموق دوع وه لاقن رونلوا قالطا هنیزنهمو دیس نالوا  Eفساد وعو

 ج وا دحل ضع هکر ونلوا قالطا دهشرط نوزوا نوزوا نالوا هدننرص كحق
 دا ا هرکسع شن( و دوق رولیکح ردق هنجوا رولوا هلاد |

 موسرم هدنناونه رکسعلا لیسر هدهخسن شعب هنتسانعم رکسعلا سيار روتلوا

 كناسنا ( نطبلا دوع و ) رولوا كعد یسیجهقرحو یبهعیلط كرك هلغلوا
 نالوا دم ردق هنس ەچ اشا اکبوک ندکک یک لد یرکدد هاهر هدنسکوک

 ۷۱ لوا
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 EE راربد ید صعصع رک یرادقم جرم هکر ونند هنکک جو نالوا هدنقوص

 ٣ E رد هنساټغم توقو روز هدکعو رد وص ینیدلوا مدعو هانف هعاخو مدآ تقال احمق

 ۱ لاف "( ةدكعلا ) هنس انعم بضطلا رو روید هتنآ راک و ةوق یا ةدکع هب لاق

 هنکلب شوق لوشو روند هلک وک«كکر و هدفوجو روند کوک ابا هد ره آ

 | ع ( دکعلا )رلردیا حرط هطقن اجیاج هکمآ هاکنآ رلدیا حط كما هکروتید
 رولا ردصم دکع و ةهطسو یا یا دقع لاق روند هنطسو كن هتسنرپ هدنن زو

 ۲ رم اذکع رمالا لدکع لوقت ردهتسانعم قلوب ۍکل وت بولک دناکما نموصح رب
 |[ (داکعالا ) ا اذا هيلا دکع لاقي ردهنسانعم قفغص و یینکما.یا یناللا بایلا

 ۱ ( 117 ال "ادا هيلا دکعا لاقب ردهنتسانعم قفغص یتدوب هل رک "كوه
 3 | مزالمو قم ماودلا لغ هدربرب ( دوکعلا ) هتسانعم اح رب قح هنغص هدننزو دیس

 |[ یعادو رواد ةيسک سویحو روند عیش نالوا لباقو نکو روند همدآ نالوا

 اإ كمروس یمسق هود و راك دلنتعف ( دکعلا ) روید هماعط نالوا تباثو رضاع
 | هیدنسنرب و نفس اذا عیارلا بابلا نم ادکع ریعیلاو بلا دکع لاقب ردهتسانعم

 ههودو لک زوسهدن زو فک ( دکع) ( قزل اذا هب ٌدِکع لاق رد هنسأنعم قيا

 هرزوا یر یر ذکع و هلاه ردهدکع قنؤم ردقص و ندزو زم یانعم هکروئد

 گر ۱ تكمروس 2 هود و رک ید و ) داکعتسالا ( روند هنس دنعب جافا یروو شاپ

 | كشوق یحرب مس شوفو دکع یعع ريعبلاو بضلا دکعتسا لاق ردهنتسانعم
 ۱ منا اذا راطلا دکعتسا لاقب ردهنسانعم قلوا مضنم ها اجلا هی هنسنرپ ندنفوخ

 عاطرب هد رق دی ژ رهش هدنع هدننزو باڪس ) داکم ) حراولا دفاحم "شا لا

 زارا ندنالا طالثخا ردرارا رقرب هرزوا هعضف تغل زونه یتاکسو لها ردیدآ
 | هدنزو لاعتفا ( داکتعالا ) زاب اولا هدایز ندنوک جوا هدنرلناپ نابرغ هلا
 لاق ردهنسانعم تعا تمزالم بودا مهم ماودلا لع هشیا رب د وخاب هرب رب

 لاق ردهتسانعم كنلثوق بوزومس هدننزو هجرحد ( ةدرکعلا ) همزل اذا هدکتعا
 ول یدنک اهرک یک ار هاد نالوا کدو یوفو ن س اذا مالغلا درکع

 تعحر یا یتقال تد رک لوقت ردهنتسانعم كليا رطصم هن )هوش یرلقدلوا

 هات و عقرب ) د ركغلاو ( هدننزو رظهعح ) دركعلا ) هزاک او اهفالا i ی

 لوف ىلع براقتم ىغواب هدننزو روفصع ( دورکعلاو ) هدننزو طبلع ( د رکعلاو )
 براقتم یا" دورکع و درک و درکع مالغ لاقب روند هنالغوا ولناج وانا
 هدوس ی وف كم هدننزو طب الع ) دا اکع) | و ( هدنژو طرلع ) دلکعلا ۱ ناموا محلا

 نوي البوك كمال و یصف كايع ( دلعلا ) رد هدناز ننال شعبلا دنه روند

 دلع و دیدتش بلص یادلع "یش لاقي رونید هثیش یقصاق كبو ونیو هنب ریکس
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 اره دحا ردرپ ره كره دک ندیا ناهو دهع «دزوا كماليا تقرافم ندنرب یر
 دقاعم و دیقع و هدفاعم یا هدیقع وه لاش راد ید فیلح رد دیقع درخآ

 نالوا مارتبلم هلبلف دقع ینهاکنو ظفح كرما راب كنهتسنرب هک رد هنسانعم دهاعم

 مرکلادیقع هب ال وا عرک عیطلاب راب عو هدهاعم یا هدقاعمو هدیقع وه لاق رد هسک

 ندنسانعم دهاعم نانلوا رکذ راردا قالطا موللا ديقع هئالوا مئل عیطلاب و

 هدننزو روز ( دوقنعلاو )هل ممکكنیع ( داقنعلا ) ردل وعفمینعم دوخاب ردذ وخأم

 یشلاص كنب ,رلح اغا مطد و كارا ومزوا رد هيم ثعاب یسایادقغ هیاد هک روند دل اص

 رد هن.سأانعم للمک و د قوح دوخای للمک ود كب هدننزو لیعش ( ديقعتلا )+ ی

 رد هنسسانعم كليا د وقعم یراعو ات و ظاف قح هتلغا اذا لسعلا تدقغ لوک

 كره ( داقعالا ) (E ک تاقاط یا اد وقع هل RE اذا هالا تدقع لوقت

 یا هدقعا لوقت ردهنسانعم ثمر ونک هماوو بودانیق ی هنسن یدو هلن رمیک

 تدشقعتسا لاق رد هنساذعم كو رب راح یشد ) داقعت سالا ( ظ)غ يح هتیلفا

 رول وآ قالطا هودا و حاس هدن روند ( ی تن ور
 مظعم ( دقعلا ) رحاسلا یا دقعاا رش نم هاب ذوعا لوقت نویکیدلیا هدقق فن
 ندنو یونعم دیقعن و یظفل دیقعت رونلوا قالطا همالک لکشحو ضماف هدننزو

 بولیوق هنن رب هدنزو لعفت ( دقعتلا ) ضماغ یا دقعم مالک لاش ردذ وخأم
 هدنزرط یرک ویق شلباپ هسنربو ظلغ اذا سدلا دقعت لاش ردهنسانعم قو ماوق

 بلا ف دقعت و ىنبم دقمک تراص اذا ح رق سوق دقعت لاق ردهنسانعم قلوا

 یس رقوب پوقح یرل-شاط نالوا هدنسیفاشا كنيوق شاروا هلساط یس رحا

 هک ردیفدارمو هدننززو دافتعا ( داقنعالا ( ردي رابع ندکمریک هربكسلک ربا وص هدنند

 بلق هکردلمعتسم هتسانعم قلغب لکوک ههتسرب هلسانمو رد هتسانعم نزلمکوو

 بلقلا هيلع دقع یا اذک دقتعا لاقب ردنرابع ندقلف نك بولوا هداد رارق کا

 راقغ داقتعاو هلسا ءاه روللوا قالطا هدیقع هش ییدلیا بلق طبر لواو

 ردندهروک کم ؛دقچ کرد هنسانعم كلیا ادیو بسک هقالعو لام ریاسو كاتفح و
 هک ردیفدارمو هدننزو دهاعت ( دقاعتلا ) امهاتتفا اذا الاموةعيض لج رلا دقععا لاش

 قغلغب هنر یرب هرکصندکد شلتفح كیوکو اودهاعت اذا اودفاعت لاق ردکمشدهع
 7 كنکک را بوش اب ندنشیدل وا لتحوزل كب یسنم كنيشيد رد هنسانعم

 یر ( دوقعلا ) تلظاعت اذا بالکلا ثدقاعت لاق راربد رونلدیلک هلکفروشیش

 هتسیزبد قحمو ( داقعلا ) یأر دقغ یا دوقعم هلام لاقب ردلمعتسم هنسانعم تباث
 مان قدزرف هدنبزو نافع ( نادقع ) رردیا قیلعت هنرلنویب كلافطا هک رونید

 قوروف هدننزو هدع ( ةدکعلا ) ردشملوا بقلم نوهغیدل وا رود و ردسقل كاش
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 ET | ةدقعلا لها كله ] يبا ثیدح قو ارمالل ةيولالا دقع نم راصمالا ىلع تایالولا

 9 ا هعیض و راقع لوس هدقعو ءالوال ةد وقعلا ةعسلا ار 1 دیعکلا برو

 3 ۱ گو دو واراد دافتعا هرزوا قلوا کلم یدنک ینآ یحاص هکروثوا قالطا
 یسهلوقم تفالخ و تنطلست و تیالو و رولیکوذ ا كن هکروشد هنر

 | قیصوقوحو یدنلوا رک ذ هکهت روتلوا قالطا هتعیب نانلوا دقع نوجما تالاح
 |[ بارغنم فلآ وه × لثلا هنمو رونلوا قالطا هفلامرخ قلتح كلذک هرب قلحاغا

 ۱ ددسنومو ولتفلا هدایز ندنسهغرق كرب نالوا ناورفو ریثک یراجثا ینعپ * ةدقع
 ۱ 3 ۱ هرلهود هدقعو رایا اواو لقت هر یربغ ندراجا ترک یسهغرق كرب لوا ارز

 اإ هدقعو رزغک هع راس بوالغب هداروا هک رولوا قالطا هغالتوا یفاک یناتوا
 | ابو نوچیدلوا سنج مسا رولوا فرصنم هلغاوا مسا هب هبصخم ضرا ره یس

 3 ۱ هجو كمدارب ىنعي شاعم رادم هدقعو رولوا فرمصنم ريغ هلغلوا ىلع كضرارب
 | لاق یک یرلقل برا كنالع رونلوا قالطا هثییش نالوا دوقعمو طوتم اكا اعم

 8 قالطا هن رک ذ كکیوک و هتافک و لجرلا غالب هیفم یهو هشاعم ةدقع وه

 ۱۳۲ او برج و هدقفو یدکوا ركز کروند هیدبصخ ضراو رولو
 / هراچ لوش هدقالنوا و هوح و یا هریغو میلاو حاکشلا ةدقع هنمو ردلیعتسم

 هدنسانعم یعرلا ةبنج هنلءزات هدنعسوم راب بولاق ندهیضام هنس هکرونلوا قالطا
 ۷ ۱ جاغا هلغمالاق یرلفلع یم هلوقم قولتوا هک رونید هب یشاومو باود لوشو

 | هلا هضراع رب TAY قالطا هرب قنص نالوا هدلاو راهلوا رطضم هغمالتوا
  وط نالو ن رسم تنب ةدقع و رددآ دل ر بن و و هدقع و و هک

 ماش ما حامرط و ردرلپوسنم اک تعاج یراک دد نویدقع ند رع ردندنلس

 || ردعضوم ىيا باصنالا ةدقعو فوذا ةدقعو ردیدآ لحررب هدقع و و
 هب هک و مشخ 0 یدنلوا رک ذ هک ردیعج كنهدقع هدتزو درص ( دقعلا )

 دزو درص ( دقع ) هبضع نکس اذا هدقع تالح لاش هنمو رار دیا قالطا هدقع

 1 . هنیهج ( هذیقع ونب ( a هدننب هن ر 4 | ه رصد هدنزو ف کک دوخات

 . لوش ( دوقعلا ءانبلا ) ژاهبدآ امرخ عونرپ هلناصف ( نادقملا ) ردهليقرب هدنزو

 يران آو هلوا شغوا دقع رارک هدنزرط وړق احاج هدنراود هک رول وا قالطا هبات

 1 e ص :E راردا ح رط نوجا ماکعساو تیوقت هدرلانب می ظع
 ۱ د 4ل اذا دقعمو دوقعم ءان ساسالا ف لاق رددوهشم هدنررا ود منع
 هلب شفطاوف هدشنآ هدنزو نیطش [ دیقعیلا ) با والاک هفوطعم تاقاط یا

 لسعوهو دیقعلاب یا لاق یک هدیقع رونید هماعط شاو ماوق هلا لاو رونید
 هک ردهتسانعع دقاعم هدننزو ربما ( دیقعلا ) لسعلاپ دقعب ماعط اذکو راتلاب دق

 | ور ی ۳ یاب ۲۱۵ تیووف هک ی



۱۳۱۳ 
 [ ۳0۳ را سس را اد سا تا عیسی تو سو استرس تو ی او

 ۱ دش اذا یناثلا بابلا نم ادقع دهعلاو میبلاو لبطا دقع لاقي ردعا ندیوعمو
 نالف ىلا هقنع نالف دقع هدرب كجد یدر وک هان بونغص هب ال هتک نالفو

 اذآ بسالا دقع لاق ردلمعتسف هنسانعم كليا باسح یهنسنرب اقع و زرد

 دهعو تلفک یا هل تدقع لوقت ردلمعتس هنسانعم قالوا نماضو لیفک و بسح

 ۱ یسهقرآ رولوا فص و دقعو هندهام یا هیلع هندهع ل وقت ردلینسم هنسانعم

 (دقعلا) رهظلا قثوم یا دقع لج لاقت روند هود ثكک را ناثمو مک ولکدن رد

 كللادبع ماع وناو ذاعم نن رشد هک ردندآ قرب ندنع لوق لع ندی نتف

 قلوا قلنوقتوط هدنناس كمدآرب ړولوا ردصم دقعو ردندهلبق لوا ورع نب

 عیارلا بابلا نم ادقع لسجرا دقع لاق زلوا ردتقم هملکت هلتفالط هک هنس انه

 بوشباب هتل ۲ كککرا یرف تکیوک یشید شمشلتفچو ةدقع هناسل ى ناک اذا
 أ دقعو ملا بیضق ةرساب امیبط تششت اذا ةوعللا تدقع لاق ردهنسانعم قمقص

 قانقتوط هدنناسل هدنزو رجا ( دقعالا ) روند هنسموک موق شکر ا توط رد

 یغزیوقو رونلوا قالطا هکیوک دقعاو رونلوا ریبعت كئلب هک رود ه یشک نالوا
 شر بوط رد یدو هدشزو فتک ( دقعلا ) رونلوا قالطا هدروق جافرو
 لوس و روند ههدآ نالوا قانفتوط هدنناسلو ردهدقع یدرقم رواد هنرلنغپ موق
 لمصم و ناقنایط ینعب روبص هلعو هصق یسهدوک هک رونلوا قالطا هود كک را

 هنسانعم ناسللا لصا رونلوا قالطا -دنک وک فالد هدأ هائاعف ( ةدقملا ) هوا
 تاج لاق رولک دوقع ی ردقلناد رک ۸ روند دنه د الف هل رملک كع( دقعلا )

 دقع رد ردصع لصالا ف دقع هكربد حراش ةدالق یا ردلا نم دقع اهقنع قو
 هدننژو لآزم ( دقعلا ) یدنلوا قالطا هیهدالف هلتیسانم هدقع هدعن یک روک ذم

 ( دقاعلا ) 2 زنلا بيرق یا رازالا دقعم نم وه مهلوق هسنمو رونید هت رپ مود
 ینب لاق ردئرابع .ندنسهروح عارذ قرق راداما راد هک روند هنعرح كئي وق

 قمووا هک رووا قالطا هبوهآ لوش دقاعو اهلوحامو اه رح یا رتبلا دقاع یف

 لوش و هلوا شمردشقوص هنغلارآ یسهحا ییشاپ دوخای شکا توی نوحا
 هلوا شلبا راهظا و رارقا هلتمالع ضع یفیدنوط لود هکرونلوا قالطا هدقا

 هدنزرط شفلهکود یضروفو رونلوا قالطا ههیراج هدشنزو ءا رج ( ءادقملا») ۱
 هلاک اند راص اذا ءادقع ءاش لاش رونلوا قالطا هنويق نالوا قابوط تعب

 هدقع و رلربد هرک هایم او هک روند هکود ردعسا هدننزو هدع ) ةدقعلا ) د وةعم

 دوخاپ ءاول دقع ردنرابع ندقلوا لاو ههدلب رب هکر دلمعت سم هنسانعم تیالو

 فو دیاپاا ف لاق هدننزو د رص رولک دفع يج ردە سەظ> الم هدوقعم تع ۱

 باصتا ینعی [ ةبكعلا برو ةدقعلا لها كله لاق ] هنع هلا یطر رع ثیدح
» 



 :E یسح روتل وا ريبعت كملكد و ككود هکر و هلتنناتعم یلخب کود هلبب وکسب ثفاقو

 ۱ e رب لا روید هدست جوک ولجا و مرو وتدش |

 1 فا خب ردموسرم هرکص ندننسهدام دوطع هدراس و هذحاح هدامو

 8 فوم سپ ردتوفم قرهوا تفص و یتالث دن نم هد رهمو زدح صم یییدل وا

 ۱ یا د وطع ریس لاقت رد هنسانعم عی رس ریس دوطع و ردشلنا تد هدننسانم ماقم

 | كولسو مع ندرپ ییذلید كلاس هدنآ کروند هلو كلشیاو ولوا لوشو عرس

 | بیجمو هاتشام ثیح هيف بهذ بحال نیب یا دوطع قیرط لاش هوا ردیا

 ۱ هنر نکسک شفلغاز و روند هنوک نوزواو هغاط نوزواو روند همدآ لیصاو

 ۱ EE هنس هيلع تضم لاقب روید همان موب و هبهما هنس و رونید هبال و

 هک ردهنن رلانعم د وطع هدنن زو سلع )د رطعلا ) عجا یا اد وظعامو بهذو تی رک

  تدنتس هلج هرایس نعي ندنماسفا سنخ هلی كع( دراطع ) یدنلوا رک ذ

 فرصنم ربغو فرصنف یظفل دراطع و رولوا هدهبسداس ءاعم ردبدآ تکوک رب

 هک رده رابتعا دع هب یعاشآ ندی رق و یسعد روأوا هدهسداس ءام” كقلؤم رولوا

 ۲ 3 ا ندهفوقم داب رد هيم ثعاب ینیدلوا ريسلا عیرس ردفراعتم فالخ

 ا نايل نب نارع ءاجر وا هلی اقلعتم هکر ديما لحرر ندنسهلسق 3 ون دراطعو

 لح رب ورم هرارز 1 بجاح ن دراطع و یدنا یوق كنەسك مان

 دانم هدرازاب یهلح لوا یرلتمضح مظعا قو راف نوکر یدا راو یسهرخاف

 زا روي اتشا مرو زم "هلح هنیراتضح مالسلا هیلع لوسر هلکمروک نکرولوا

 ۱  ددووطسم یسهبقنم درو زمهدنسهدام سوقو رلپهد زکیدررویبسلت هدنرانوکه عچچ
 || تالوا هدزرط داتعو هدبع دوخاب دوعوم عي هدع هدننزو ر وتز ) دورطعلا (

 أ هرص یا ادورطع انل هلعحاو سالا ءا ىلع ال هدرطع لوقت هنمو رونید هثیش

 | (نادنعلاو)هلییوکس كنافو یصف كليع (دفملا ) داتعلاوةدعلاکوا ةدعلاک كدنع ابل
 | ردهنسانعم كا وار نیتسکع رکس بورودک هربرب هج ربارب یغایا کیا هلاعف

 | ] ریغ نم بثوف هیلجر فص اذا ىنالا بابلا نم انادفعو ادفع لحرلا دفع لاقت
 یک | (دافتعالا) ردشوقرب هش هلی رکو ک لوق ىلع روند هنش وق نبج رکو ک دقڪعوودع

 0ا2 ندهنکرب بودیا دنب تسوپف كننکیم هندزوا یدننک مدآرب هدنزو لاعتفا
 بارعا هدرلدتس طعف یو و ردهنسانعم قلوا كاله ندنجآ هدورحا دردیلیا

 دالهندن رلقلجا بویلیا لاوس ند هسک ندنرلتبصعو تیج یدیا رلردا ی . هشناط

 اسب الف هنش ىلع ها قلغا اذا لج را دفتعا لاق یدا راردا راتخا ینلوا

 دقتعن نادر تلاق كلام لاقف یکب هیراچ لجر قلو اعوج توع تح ادحا

 .یصف كاد (دقعلا ) هدقتعا یا اذک هدفتعا لاق ردیعفل هدنظفل داقتعا و
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 هيأت كنظفا دضع فلوم نذلاتموب :ربصق هبدّضع یدحا تناك اذا دضعا
 تاون دیدن همان لها شم هزوگ ها كنابصم نکن اد

 فصو هلا نالوا هصیق یلوق هدننزو هح رف ( ةدضعلا ) ردرکذم هدندنع مع ونیو

 دکهدنزو عابر هلی كاع ( داضعلا ) اهدطع ترمصق اذا ةدضعدب لاق رول وا
 زانقطو يصعد یمهدوک هصق ییو رونلوا هداعا یاب هدیصت تلاح رد صوقنم

 لوقتو قللتا ردتقم لتکم ربصق یا داطع مالغ لاق روند هنالغوا جاوط

 نالوا قلصتو نبلاق یرالوق هدنرلنزو باقسو عابر داضعو ایعابرک ایداضع تیار

 باس داضعو ارتمس دضعلا هظیلغ یا داضعو داضع ارا لاق دوتا هنولاخ
 ةارماو لجر لاقي نوسلوا تروع نوسلوا را روند هیسک رودوب هدننزو
 هفعلوق هدننزو حاتفم ( داضعلاو ) هدننزو باتک ( داضعلا ) ربصق یا داضع
 هدناکش قاروا هک روند هل ۲ رومد نانلوا ریبعت ه رهد داضعمو روید هدنب وزابو

 داضع یو فوم رارمنک یترلقاد جافا نوحا لود هلکنآ رانابوح رولوا
 داضعم و ر دش لا صیصت حزاش یکی دنا شی ون هللا ت هدست رت

 قالطا هنغاب لوق افلطمو رارارنق كک هلکنا هکر وند هنروطاس كباصق
 هب لوشو یک دنک یرلکدتا دنب هناوق كغاسنوطو یک قجلوق رووا

 ( نادضع ) هنلق لذتم هلکمک یسهلوقم ج اغا هلکنا اناد هکروشلوا-قالطا
 تدع رب هدنزو هس ) یرهظلا هدیصع ( ردید آ هعلق رب هدتشزو تاغ

 تابلو ردد آ هلشرپ هدننزو نیطش ( دیضعیلا ) رد هل رسک كناظ یرهظو ردیعسا
 هلن رنک كنو ریه ( داضعالا ) وَ وا هیش هب یرب ءایدنه هکر دب رک دید لیردنخ

 قغباص هنل وصای هنغاص بویمهروا هناشن قوا ینیدن آ هدننزو لیعفت ( دیضعلاو )
 هدنن زو مظعم ( دضعلا ) الامشو ا٤ تبهذ اذا دضعاف مهسلا یر لاق ردهنسانعم

 هدننزو ثدحم ( دضعلا ) هلوا یزارطو ړع هدنرب لوق هکروند هبو لوش

 یهنسنرب هدننزو لاعتفا ( داضتعالا ) روید هنغروق امرخ شمالشن هقلوا ندننایرب

 ندهسکرب و یدضع ىف هتلعح یا *یثلا تدضتعا لوقت ردهنسانعم قلا هلوق
 ( داضهتسالا ) هب تنعتسا یا هب تدضتعا لوقت ردهنسانعم كليا بلط تئواعم

 اهدضع اذا ةرجشلا دضعتسا لاقي ردهنسانعم كمك ج اغا هک ردهثسانعم آلف
 اه اتحا اذا ةرلا دظعتتنآ لاقي رذاعتسم هنسانعم كمروشود هويم ندحاغا و

 لجر لاقي رونید هب یشک نالوا كوب لوق هلیئالث تاکرح كنیع ( یداضعلا )
 (دضاعتلا) ردندآ وص رب هدنسیقرش ديف لاحف ( دیدضعلا ) دضعلا میظعیا یداضع و

 ( :دضاعلا ) اونواعت اذآ اودضاعت لاقب ردهنسانعم قمشلهدراب هدننزو لعافت
 هدننزو سلع (دوطعلا ) اوواع یا اودضام لاق ردیفدامو هدننزو هنواعم ,
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e مب هتسانعم دكت مهق رفو هناوعا TEES هدضع یف نالف تف جات 7F 

 راضقت ینرلتب هدنراقح یراصناو ناوعا هکیدتنا هزیر هیر ییش نالوا هدنسوزاب |
Fea كدضع ( داضعالا ) ردهيانك ندکعد یدلیا هدنک ارپ یرلنآ ندنشاب 

 . هتیرلفرط کیا كلونو كضوح قیرطلا داضعاو ضولا داضعاو یدتلوا رک ذ

 | كيش ره اقلطم كلذک رونلوا قالطا هنیراراوید نانلوا انبو بصن یک وزاب یکیا
 ۱ / هدننزو رفا دیصعو هدنزو شدب دصع و ردن رابع ندانیو دس هل وقم لوا یداصعا

 1 دولک نادضع یجب كلو رونلوا قالطا هنسهرص یتمب هتسهش رط كنجاغا امرخ
 1 | دارم هکرد هثسسانعم كعسک هلئوکس كداضو یعف كنیع ( دضعلا ) هدننرو نابرغ
  دصع لاق ردذ وخأم ندنسانعم دضعلاب تباصا ردقمادو بوسک یترالاد كجاغا

 1( هدهتسانعم موع هروک هنقالطا كفلوم هعطق اذا یتالا بابلا نم ادضع رجشلا
 | قلوا دانق لوق هکر دمتم هتنسانعم كا مد رای سکر دضعو رولوا لمعتسم

 كمد آربو ه سصن و هن اعا اذا لوالا تابلا ن نه ادصع هدضع لاق رونلوا رعت

 | هدضع باصا اذا انالف دضع لاقي رد هنسانعم قفقوط هللوقو قمروا هنلوق
 ' لوهعا ءان لع نالف دّصع لاش رد هنسانعم قلوا السم هتسد رغا لوق مد رو

 | لاش رد هنسانعم كلا وادجو رغات بوصب رع” یت رص ڭىەودو هدصع یکش اذا

 ۱۳ ات یلفوط بلک نذنفا رطا 2راوودو هرقعف طع اذا ریعیلا لتقلا دضع
  ۱ ( دضعلا ) ضعي ىلا اهضعب مضو اهضاضعا لبق نم اهانا اذا بفاکرا دضع لاقي

 هسک نی رغآ لوقو رود همد:آ نالوا بب رق هنن را وند كضوح هدننزو فتک

 2 هرزوا رکتشا ید غوا یراشح ك رود ا كکرا لوشو رود

 || هلوا رردکرب هارآرب بوط رد بویمریو لاحم هفجاق بودا موعه ندنفرط ره
 زا اذا دضاعو دضع راج لاقب .وونند هکشا یراشح نالوا رک ذ یدو ( دضاعلا )

 ۰ ۱ روید همد ندیک هدننناجرب را وط "اد هدل وب دضاع و اذا وح نک 3 نالا مني ناک

 هاب رغ ندنل وق كنهقات هکروتد هءود كکرا لو و رک هتسو رک هو هنس و رلیا هب

  شهادوباپ شاسک هلن ( دضعلا ) ردا نوعا قش هکدلوا رزکوح بوتط
 هود هک ردد آ تلعرت و ردل وعفم ییعع لعف هشام دوضعم ريش روند هحاا

1 

 هیاصا اذا مدارا بابلا نم ادّضع را دّصع لاو رولوا ضراع هنب رلوق كنمسق

 روند هدن و زاب و هفهوقو روید هك كجك جاغآ هدننزو رینه ) دصع)ا ( دضعلا

 ۲ ات یسهلوقم ج اغا هکر ونی د هلق لوشو لمدلا یا دضعلا هدضعق لاقب

 لاقب رونید هنس هسک هخا هدننزو هسنکم ( ةدضعلا ) هلوا شفلق لذّسم رلکسک

 . رونید همد ۲ نالوا ها لود ) دضعالا ) مهاردلا نایمه یا ةدضعم هدنعو ءاج

 لج لاق روند هناويحو ناسنا نالوا ةصيق یلوقرو هنسانعم دضعلا قیفد



 ۳: اوشا یھ
¥ 

 رد هنسانعم كلوا هدنزو دوعق ( وکلا ( انا لع هب زب ال هایا یرعا یعی

 ( دصاعلا ) تام اذا لوالا و عبارلا بابلا نم ادوصع دصعو لجرلا دصع لاقي

 روند هن هود كک را نریدنود پورو هنفرط یزوما یتشاب نکز ول وا هدنن زو دصاق

 هدیصق ( ةديصعلا ) تولادنع هقنعیولیا ادص اع هلج راضلاش ردیلاح كنم هود
 ( دیصعلا ) ردببقل كتعاجرب ندنیلدعو روند هنش آ جالو یعی ردفورعم هدنزو

 ردپعت یعامس ك دم ر هراکدات نوأمو ريخ ددو مذح هأب مک تبع

 كن هقذحخ نب نصح دوخاب ردب نب ةفیذح دیصعو نو أم ىا دیصع نالف لاق رووا
 مو لاقب روند هبهتسذ نوزوا هدننزو لد رمش هلیسهدش دواو ( دوصعلا ) ردبقل ,

 هنواخ ندبکز ات 4 ر هجا یدوحو هدا زو بشرق ( دوصما ) لیوط یا دوصع

 یدلیا لع هلیأر یدنک دو دوخ زب.هراشتسا هسک نالف هکر دندانعموو روتید

 هثطت ینرلدخع هسأر ح راش هنسانعم هیأر بکر رارید هدوصع بکر ت هدرپ چد
 كنيع ( داوصعلا ) رلیدلیا هيشتا هنوناخ نالوا یندب تفاح باز هک ایوک ردشلیا
 لحر ا روند ها رب یش و بسه دن و دی دش وای وخ نیتح هلعص و یر

 بعتو مش بحاص دیدش سسعیا داوصع ةا رماو لحر لاق نوسلوا هرم رکو
 ساو بعتم یا داوضع درو لاقت روند هیس ندا هدنامو رف هار ٽن و

 ردیعج كداو صع ) دب واصعلا ( میظع سا یا داوصع قف مه لاش روند ریطع

 نالوا رقبا تافتلا هراس بوشارغوا هل رلاتههو نا رقایدنک نامه هدکتح دواصعو

 داشنالو مرنارقا نومزالپ اوناک اذا برغ اف دواصع موق لاقي روند, هرلنا ولپ

 هرلزوس كشهريجو جاغروو قشلوط بویلوا راوبه مالکلا دیواصعو موق
 كلذک روند هرلتلط نالوا  ارنمو فشک تاق تاف_مالظلا دیواصعو رولید

 روئید هرلهود نسوص و روند هراهود نالوا پک ارتمو جد نس شعتلص هڼب رپ یرب
 كاج قرمرقیح هدشننزو جرحدن (دوصعتلاو ) هدننزو هحرحد ( ةدوصعلا )
 اولتفاو اوحاص اذا اود وصعتو موقلا د وصع لاق ردهنسانعم كليا لاتقو

 هثیش نالوا دیدشو باص هدننزو روبز ( دولصعلاو ) هدننزو رفعج ( دلصولا )

 ( دضعلاو ) هلئوکس كن هم« داضو یرسکو یمطو یصف كنيم ( دضعلا ) رونید
 زوما ندکسرید هدننزو قنع ( دضعلاو ) هدننزو سدن (دضعلاو ) هدنزو فک

 وزاب هدیسراف رونلوا رییعت لوق هک رونید موضع نالوا هراو رگهوک هدنشاب
 اهریغیلا هدضعو هدضعو هذضع برض لاش رولک داضعاو دضعا یرلعج رونید

 قالطا هنسهیحانرب كن هنسنرب هدنزو سدن دضعو فتکلا لا نیقفرلا يباع وهو
 رونلوا لامعتسا اهججو ادرفم رونلوا لامعتسا هنسانعم صاو نیعمو رونل وا

 لامعتسا هدانعمو ید دعاس هک هتن یرصانو ینیعم یا يداضعاو یدضع مه لوقت



 ۱ | دوهظ هدنزر ط, لیکس نر هد رح ادعا RE و دو دو . كنمقلاس ۱

 | ( ةيدجعلا ) رونید هود یرموب ویریاو توقایلاو ردلاک هلک رهولباو بهذلاوهو

 لا رود هسک قجاو نوزوا هدنن زو دفن فاق ) دقسعلا ( یدنلوا قالطا 4

 ردهنسانعم قمرو یدو هل رک كە مه ( داصعالا ) رونيد هب نم دصع و مالا ىلع

 ۳ هچ رحد هلفاق ) هدق رملا ) ردیمما لجرر هدننژو هلظنح ) هدح رعر) روید هن دنا

 "1 ادیدش هلتف اذا لا دقرع لاقب ردهنسانعم کوب ,کح ینسهلوقم پیا هدننزو
 دزع لاق ردهنسانعم كليا عاج لينوكس كنهمجم یازو ىحف كنيغ ( دزعلا )

 اک كنيسو یحف كنع (دسعلا ) اهعماج اذا یانلا بابلا نم ادرع هت راچب

 راس اذآ یناقلا بابلا نم ادسع لج لا دسع لاق رد هتسانعم ا تک وب
 ادب دش الئف هلتف اذا لبطا دسع لاق. ردهنسانعم تکو مک كب یسالوقم پیاو

 ۱ aS de (دوسعلا ) اهعماج اذا هتراج دسع لاقب رد هنسانعم كلبا عاجو

 زا روید هلالبو رود هنککرا كرلک یرلکدد نریو وغآ هنالپ هدننزو لوسق

 | زا ردکجو قآ هئوکرب هلاه ( ةدوسعلا ) روئید هناویح و ناسنا نالوا دیدشو یوقو

 1 یی رولوا: هدراقلموق راددیا هیبشت اکا ینرلجوا یراقمر كررقو كرل هزات

 3 ریهف كنو رداقللا تش SE تکحو لواو رواک تادوسعو دواسع

 أ هني ره وح جابو یک بهاذ روند هول ۱.ندنا زلف هدننزو رفعح ( دعسلا )

 | رک دج هل لاق راسو توقایو وحا .ردسنح مسا رووا قالطا

 کت ارب ندنرالود یا كندسک یراک دید یرانید ندرع ریهاتم هللا هددشم یا

 هرهود ولک و نوت او روند هنن رک وی كنب راکش وکه ودو ردیدآ عضوم ربو ردیعسا

 زا نامه بولوا تالکبو بهذلا لمح تناك ادا ةيدجسع لبا لاقي رونلوا قالطا

 | رووا قالط هرءود نالوا یراکدیو یرلبوکیم هدنربکومو صو صاع هکولمو ءارما
 ٠ || هللتبزو تیز هدننکوم كريما مان رذنم نب نان لصالاق هنسانعم كوللا باكر

 4 ۱ هت رثنلوا دوللا باکر اقلطم ه دعن یدا رود هراهود یراکدکحو بوت یدنک

 ۱ نسقشقاو یادناو یریاو ولد وک یص یک: لیفو قحا لیوط یا دق نع لحر

 I , یف كع ) دشعلا ) ) قالا اجرا یا دقسع وه لاقب روند همد 1 قاصت

 | بالا نم ادشع "ىلا دشع لاقب رد هنتسانعم كمردکرب ا کی ایک نشو

 اھم er لاقب زد هنسانعم قمرو هدننز و دصف ( دصعلا ) دعج اذا یا

 اهعماج ۶۱ رلا دصع لاقت ردهنسانعم كيا عاجو هاول اذا یایلا ایلام

 هه رکاا اذا االف: دصع لاش ردهتسانعم كلا ها رک او رح هص وصخ رب چرت

 کرا یدنک نوضا كج هکر قحاق كنهسکرو هاول ادا لبلا دصعا لا
 یفرطا یا سالا ءانب ىلع لراج یدصعا لوقت ردهنسانعم كليا هراعا ین
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 | كناسوم ن دمع نی دجا ندنیدمو ردیما یسرف ك هتک مان دنا ن

۱۳۰۷ 

 بأدو دیعب یا دیرع ناکم لاق ردهنسانعم دیعب هدننزو دیرف ( دیرعلا ) ردیعا

 كنهد دشم یارو كسع (دنورعلا ) ةداع یا نسح دن ع هل لاقت ردهنسانعم تداعو

 هیف هدنزو دادقم ( داد رعلا ) ردیدآ نصحرب هدننایا اعنص هلی كواوو یعض

 هکر وند هکنکد یربا لوشو رود هروال د ولتالص و ردقو رعم ناویح هک رونید

 دلنیتعض ( دنرعلاو ) هدنزو لج رفس ( ددنرعلا ) رارلغب هودو ت اکا بوکید هرپ
 هدننزو لتع ( درعلاو ) هدننزو فتک ( درعلا) یک ایف رونید هب هنسن كي تق شق

 قجاق بوفروق یدو هاش لیعف ) دب رعث]أ ( رد هنسانعم د دن ع هد رنو

 كمك بویلشا هش نا قواو بره اذا لج ]ا دص لاق رد هنس اتعم

 یو کیدتنا كولس مدآ ربو اہم ذفن اذا ةیمرلاف ممسلا درع لاقب رد هنساتعم

 لجرلا درع لاقب ردقعاص هب هقشب بویلشوب ینآ دارم هک ردهتسانعم كنا كرت
 رددهنسانعم قلو عافترا بكوك هدكلفو امبنع فرحاو ینعب قيرطلا كرت اذا
 رد هخش انعم كليا ليف هب و غ لاوز نرایس طس و زدلب و عفنرا اذا مجلا د ص لاق

 ردعض وم رب هدننزو ه رج ) هد رع) ءایسل| ۳ دود بو رأل لام اذا ملا د رع لاقت

 _ ردکعد ربشهو یصتع شلوا هغرالآ ندرکید قرف هکردهتسانعم ذبتتم ( دراعلا )
 هدنعارصم * ادراوعلا هسأر نوش یرت وبشا عاش مان لج نالوا هرازفنب لوم
 1 ی ره وح ردکمد هظیلغ د وخاب ردکی د ربک# و دیتنم ند رکیدکی یس هک دراوع عقاو

 لجحرب ی آ عاش ارز ردشلیا طاف هلکلیا داشنا هدنناونع اسار هات راض
 اقلطم رد زیاچ اک كابو هد زو بش رف ) دنر علا ( ردخایا دا ربا هدنفص و

 كال 3 رکناو رد هنسانعم تداعو تادو یو هئي نالوا ددشو ا

 بوق وص یب هسک نکل بول وا ررغزق هکر وند هب رلد عور دصاخو رود هنککرا

 تیکد راب صو ردیعسا نالی یذومو ثیبخو لرقو عونرب لوق ىلع ابا هدر زآ
 در هیعیا بوشل وط هب هثسن رب یتعب_هنسانعم "یش لع ولا ف تیض» راربد ید رع

 ) دی رع)ا )و داداش دیدش نالوا رک ذ و و ردکء د مدنک بوک یک لی

 هضرا نالوا نشخو تش ردو هنسانعف هیح روشد هب الی هدنزو حج رز

 دارم هک رد هنتسانعم كلتا قلیوخ د هدننزو هسحرحد ( ةد رولا ) روشید

 نالف هد رع لاش رذکلنا الت سم دب بودا كلزسنفلا هلیمدمه :هدنرسوع مز

 ( درعملاو ) هدنزو ليذنق ( ديرعلا) هعدن رشاعب مو قالا هوس رهظا اذا

 ردنا هدیحر بودا فالتسمدب هنش رح و يد ES سل هلی س هی لعاف مسا

 هلیج ( دج رعلا ) هرکس یف هعدنذوم یا دیرعمو دی رغوه لاق روند هیسک نالوا

 امرخ هدنزو روز ) دوح رعلاو ( هدننزو بط رط ) دج رعلاو ( هدننزو عقرب |



 تک r ۳ دنا

 | تامعن ید د * نانصلناقلتاق اذاو * نایب قطن قطن اذا + هبلقو هناسلبیا هیرغصاب

 شام هدننزو باک ( دا رعلا ( ردیدآ هن رق رب هدر نیبیسن هدا عو یدا رول 1
. 2 . ۰ - “ ۳ 

 1 EAP 3 كعاس ندبغ رهظ كنس GS A یا عب
 1 :یبایف تولوا درج ند هبصا نا یدک ی رویا لوق ردبسناو ول رخ

 | یدیعم هکیدلات رد هدنکبس هرتالو هعمسا ردلوؤم هللا ما یاتعمو عوفرم هرزوا
 2 نوکر هلعثل وا فصو هدنروضح رذنم نب نامعن یدا هتنسکرب نداغلب یرلک دید

 | ایزو سوبع هثلا میطعو هماقلا ربص یدیعم نکل بودا راضحا هلو

 3 | ءرلا اغآ * نامه هلکلیا مهف یمویشو یدیعم نیفاوا رقتحم هدنامعن مشج هاغلوا

 أ یدلوالثم برم دعب نم هلکلبا دا پا ینمالک یدیعلاب مست هدکد لیا شوک یمالکوت
 | دادع .د زو بنع ( ددعلا ) ردیقل كنیرب ندنع ءاوذا ( مرب نب یدعم وذ )

 ل دوشد هکعرد یحو هدنمان یسهئس درب ینیدقوص نالي هکردففحم ندنظفل
  ا 2ر ینیدقوص نالي هدننزو لاتق ( دادعلاو ) هدننزو هلعاقم لصالا ىف ( ةداعلا )

 | هتداعلاق ردهدودعم مایا هدندنعیمالسم هکردهنسانعم كرد ىج و هدنمام یسهنس
 . | [ ینداعت ربیخ ةلك | تلازام ] ثيدلا هنمو دادمل دتنا اذا ادادعاو ةداعم ةکسللا
 E ۱ .تاتش هدنزو هل راز ) ءدع دعلا ( یدلوا یرلتد امش بیس هم ود هک ا تیقاعو

 | یشلا ق لاو عرسا اذا لحرا دع دع لاق رد هتسانعم كعرۆب هلستعرسو

 ۱ ( دع رع ( توص اذا ءاطةلا دع دع لاق ام ثعوا یشو قلترشو

 و درد (د ملا ) ردساوضاترازآو ارز صوص دنع اف هدننژو .دفدق
 | داج رونید هکشا و روند ه هتسن دیدشو بلص ناروط بولیکید یک لیمرم رم
 1 | قنعلا رخه روند هنکوک كنوییو رونل وا قالطا هک ذ شلو ماوقو هنسانعه

 : 1 ' هغمقلاق بودا روهظ ندنرب هنتسن یس هلوقم تاب رولوا ردصم د عو هنسانعم

 || تو ملط اذا لوالا بابلا نم اد ع هریغو تاشلاوتستلا د علاق هنسانعم قلشب

 بوقروقو ادیع هامر اذا ر جا دع لاق ردهنسانعم قع 1 هغاربا یهنسن رو

 أ ( ةدرعلا ت ره اذا عیار تا نه لجرلا د ع لاق هی ها قجاق

 اس هبنرب دوخاپ وص مدقرب هدندروب رطص ونب هدننزو هزه هلي كيف
 (دارع) ردیدآ یداورب هدندروب یس قلی هلناصف ( تادرعلا ) ردراو وص هدنید
 هراس (ةدارعلا) روند هنابن نالوا ظیلغو باضو ردندآ تابر هدنزو باعس

 ربح ةلاح یا ريخ ةدارع قوه لاقت رد هن سانعم تااحو روند هب هکر کج هدنزو

 یرلدرف كرلهسک مان ینرهلا ةبسلک و ىلا دایز نب عدو یدایالا دوا و هدا رعو
 هدشزو هداج“ ( ةدارعلا ) رددلیل و رج لآ هک ردیما هسکرو ردیسا
 قلاو هدهلکن آ رول وا كحوک ندقشنجم هک ردیعنا تل آرب ندننالآ راصح هدفلس
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Ezهلا هک هر ندنآ و نوسوا ۵ رک نوسلوا ۳3 یددع دل ۶ قالا  

 لاجر هدع تیار لوش و بک ةعاح یا تک هدف یدتتع هدم و رول وا رعد

 كنوناخ شلپا تافو یوز دوخا هقلطم ف۶ ها زا ةدعو هعاج یا ءاست ةدعو

 نوک زو هلقالطا دارم رد هدود عم مایا هکرددادحا مایا و یسارقا مایا یئدع
 e ود مدقم ندنساضشا كەر و نم تدم ردنوک زونوا زو هلی وه كحوزو

 ( نادعلا )ج وزلالیع اهدادحا مایاو اجعا رقا مایا یهو ةدعلاق یه لاقت رفلوا دقع

 لوا لوق لع رونل وا قالطا EA و رود (N ر هلرسک و ی كع

 نادعو هبابش نادع ف كلذ ناک لاش رونلوا قالطا هتقوا لضفا دوخاب هنتقو

 مزاول هل رسک كرمه ) دادعالا ۱ هل.ضصفا وا هل وا وا هدهعو هنامز ق يا هکلم

 را اذا "یشلا دعا لاش د ب ا قاف ایهمو یضاح بودا كرادن یایهمو

 ردنرابع ندشنامهمو مزاول كنهنسنرب هکروید هغازو تاب يعض كنیع ( ةدعلا )
 یک جرم هدنرازول دراذاوح ون ضعب نساه دعو هدعو هتنیه یا هدع ذخا لاش

 ید شع رولوا هدنماکنه غ ولب هک زود هره ويس نالا روهظ هدرخ هد رد

 یهنسن رب هدننزو لیعفت ( ددعتلا ) راردنا زیبعت ینابح تلتکی اکا سان روئید

 لالا ددع لاق رد هنسانعم قلق هدامآ پودنا قارب و تای نوعا نامز یاضعتقا
 قاواهدامآ بوالقارب هنعوفو كرمارب ( دادعتسالا ) رهدلل ةدع هلعح اذا ادیدعت

 ( ددعشلاو ) هدننز لعافت لصالاق ( داعشلا ) ایت ا5ا هل دعتسا لاش رد هثتسانعم
 نوددعتیو نوداعت مه لاق ردهنسانعم قلوا هدایز هرز وا دودعم "یش هدنیزو لعفت
 كنئترص كن آ رد هنت هك هلیحف كنیعو كيم ( نادعلا ) هیلع نودزب یا فلآ ىلع
 لوق لغ ردبرعلاوبا هکرد ناندع نب دعمو روتید هنبرارپ ناک وتلکت هدنفرط ییا
 هنسلسق دع« هدننزو نکس ( ( ددععلا ) زرد دعم هدنلعف اربز زور ی ی

 كلنا ادا تيس هرلث 1 د وخای قلوا و تک € رلذ 1 بودا چک

 لحرلا ددعع لاق ردهنسانعم كليا تعانقو ربص ۳ شاعم یک زلنا د وخای

 اوددع ] وبشا یرهوج مهشیع ىلع ربصت وا ملا بس وا دعم یز نت ادا ۱

 باوص ردشنبا مهو هلکلیا رک دافوقوم ند رع ترض یشدح اوت ودخاو

 ناونف دردح ۳ نا ردکلیا رک ذ اعوفم هلیاونع مالسلا هيلع یتلا لاق نالوا

 مان یدوحو بولوا یحاص لابو لای نالغوا ددعتو ردشلیا تیاور هلا روک ذم

 اذا مالفلا ددعم لاق ردلمعتسم هنسانعقا قو تظلغ یادناو اضعاو توق
 بولوا هلندیدشت كلاد هدلصا ردیرغصم كنس هلک یدعم ( یدیعلا ) ظلغو بش
 هنمو ریدلبا فیفخ لاد ندن دابا لاقتسا یعاقجا لدیدشت ییا ها یربعصت ءا

 رثیدتا تیاکع هایی رابع ءار ناال رلضعب و * هار نا نهرمخ یدیعلاب میت ۸# لذا



۳ 

 ردکمد ۵ یاص را ندنآ و دن دن دن ددعلاو ( رند ) ددعلا ) اهاصحأ اذا

 E ییعع لعف هک هنسانعم دودعم روید هب هنسن شایاص ددع و رود رام هدیسس زاق

 نوتا ر هکر د حراش رونلوادع هک رونلوا!قالطا هنب رع نینس كناسناددعوردلوعفم
 كىدالج وباشیلوا لوا ىق هدکد ر وک نامز دعر یدآر ییدلیا تفلا دقلناوح

 قرو هدل و کدو هدما لاط نم نوو صخ# هلکلدا لاوس ود ید وا هجن

 ۳ ردلمهتسم اوت نام نرف يدع و ردشمرب و با وح مالک هداح بهذ هد دع /

 نکل بول وا ندننربشع كموق لوا موقلا دیدعو رونید هنساتهو ونک كمدآرب
 دوو یا مولا دیدع نالف لاق روند هیسک لصالا ینجا نالوا دودعم و 1

 وض رب صوصحم هنس هلق هربعو روند هنسید رقذط كنبش رک یاو ممه سیل و

 یسهدامو لصا كن آ کند هب یراچ ءام لو هل رمک كع ( دعلا ) 3

 ادا هکروتلوا لامعتسا هنسانعم 4 دعو یک یوص ر راک هیلوا عطقنم اعطق

 مدق و شک یا دع وذل ما لاق زولوا رکشهاوخ مدآ یی وا دادعت ندنن ر

 هد نزو باتک (دادعلا ) ردلمعتسم هنسانعم اته و ٌوفکو روند هی وق نالوا

 نونح و هنسانعم ششخم رروللوا قالطا هعکریوو ردهنسانعم اتو نرق یدو
 دادع هب لاق رلردا رییعت لایخ اکا سا هک رونید هنتمالع كل هتفشآو هتسراما
 لقمر TES رولوا ردصم ندهلعافم دادعو نونلا نم سم یا
 یاضقا او سافنا :هکرونلوا,قالطا هتفو توم وادعو ردکلیا باج

 كرب ینیدقوص نالیو روند هند رقنط كندبرک یاد سوقلا دادع و ردیامز

 نوک لوا.یسالسم* کروند هنتلاح كليا تدوع يحو رارکت هدنماع یسهنس
 هک ددبا روهظ تلاحو هدرلندبا لوانت رهز اقلطم هکر بد جرم رولک بوناص
 لنسهمقل هم وم“ ةاش یرلفدروی لوان هدربیخ یرلن سطوح مالسلا هلع ماالار#

 E هعج دادع مونو کد اک یدا زدا تک رح ییحو هدک دلک ققو هنس ره

 هدقلوا دودعم هده صز توک هدنناوند رفد دادعو ردین وک یحعضا دوخاب رطف

 نالقو ناویدلا ف ممم دعي یا نالف قب یف نالف دادع لاقب رونلوا لامعتسا
 رهسشلا قف ةرم لرد ایرثلا دادع هیقل هدرب حد مدلوا قالم هرکرب هدنآ هیسک
 هباتک ندنکیدشروک هعفد رپ هدیآ هلیلوزب هلل زبم ایر هزکرب هدآ كرق هنسانعم

 هنم 4 لاقب ردلمعتسم .هتشانعم هرهب و هصح هدننزو هدیعس ( ةدیدعلا ) ردا
 هدنسهع رک يالا [ تادودعم امایا ] وبشا هک ( تادودعلا مایالا ) ةصح یا ةدیدع

 ودنوک جوا نک هرکص ندننوک لوا كناعضا درع هکر دش رشت مایا دارم ردعقاو

 ] هدعب ردراد صم لصالا ىف هلی مک كص ( ةدعلا ) روند ر هلا مو هنن وک لوا

 هثس انعم .تعاج نالوا ندا قلیاص هلتسسانم و یدنل وا لاّمعتسا هنسانعم دو دعم
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 رونیدهننالوا ةقلحلا ماتو ددش لوق ىلع روند ها شفلوا ةي نوعا كمردنرکس ||
 هدننزو ریز ( دنع ) قلمخا ما د دوا یرعلل دعم یا دتعو دنع سرف لاق

 هنلوا عضو بیط هنحا هکر وند هنوطق دوخای ههلبط لوش ( ةدتعلا ) ردعض ومزب

 ( ةدتعلاب) نوسلوا كندسک راس ك رکو كسوغ كرک هنتسانعم نادربنعو تاو
 ( دناتع ( رواک دئعا ىج هتسانعم هدع روند هغارب و تای یک داتع هدننزو دف

 دوخای هثحاغا ردس هدنزو روبص ( دوتعلا ) ردعضومر ا هدنن زو طب الع

 هدنعا ج رونلوا ریبعت شبح هک روا هغالغوا هدنشایربو روند هنج اغا مط

 هد زو لعفت ( دتعتلا ) یدنا نادتع لضا هلرسک كنیع روک نادعو رولک
 هتعنص ف دتعت لاش ردهنسانعم كليا تقاذح راهظا هلمامهاو تقدأ هدنتعنص عناص

 نزو ردیعسا یداورب ردهد زابز هد هلرحف تبع هدنزو مه رد ) دوتع ( قفأت اذا

 ییبم هنمهو یرهوح ردشت وا دراو جد یر هلک روتعو دورد و عورح هد روب نم

 ردلکد قفتم نربخا نن زو کرد راش ردشلیا بلس ییادعام ندنسهلک عو رخ

 راد هد زاب زهد هل سک تكنیعو ردم “الج ررب و ردیدآ عض ومر هدنزو رفعح ( دع (

 كلیع روند هنسهناد كمزوا شاو روند هموزوا یروق هلی كنیع ( دحلا )
 يخف كنبع ( دحلا ) ردیدآ هویمر هش هموزوا یروقلوق لع رد زناج هدلیعف
 رلنیتعف ( دحلا ) رود دن رک نایمارب هشیا لوق لع هنسهناد كموزوا یروق

 نیغراطهدننزودعهتم ( دعتملا ) هاه ردهدع ید رغم هنسانعم نابرغ روند هراهغرق

 ) د رعلا ( ددح بوضغ یا د لحر لاق رونید هم دآ نيش آو بشه "رتو

 هناوبحو ناسنا دیدشو ظیلفو رود همدآ ایکبسو كالاجو تسب هدننزو رقعح
 هدنساضق رامذ هدنعو ددش ظراف اذک و حدس فیفخ یا درگوه لاش روند

 كنس هفاط ج داوخ د رحلا ی ملا دیعو ردیعا لحرربو ردیدآ هب رقرب

 ) د راحلا ( رود رک د درگ و روال وا قالطا هدراغ ها ا زدی دک

 لوعفم مسا ) د رجلا و ( لعاف مسا ) درحملا ( روید هرک ذ ید و هدننزو طب الع

 روت دهم دآ رادو *"یرح هدنژو نشه ) د علل ) دد هنسانعم ناي زع قالبح لب زا هی

 هلیرک كنار و یف كيجو كیع ( د رهعلا ) رود دیسک د ره شو وصو

 یاد رج یه لاق رونید هبیراف یوخدب دوخای هثیبخ لوق ىلع هطیلسو نایژدب
 هدننزوطبالع ( دلاحلاو ) هدننزو طبلع ( دلحلا ) قالا هثسلاوا ةثیبخ وا هطیلس

 قلوا دنشمو مظع صوصخرب هدننزو جرحدن ( دلتا ) روئبد هدوسس قوق
 ینبم هنمهو یتسهدام دجع یرهوخ دتشاو مظعاذا مالا دلت لاش رد هنسانعم

 هک رد هنسانممقیاص هلبدیدشت كلادو یعف كنپع ( دملا ) رددلیا ركذ هدماقنو |
 لوالا بابلا نم ادع مهرادلا دع لاق رد رابع ندکلیا مض هنیرب یرب یدادعا ||



 E | ةن هللا دبع یو رد هلا ریغصت هی حس هلا ینیبل ناو ردن رک دید

 | ن ةديعهليعف كنبع ( ناتدیلا ۳ هلکمند ربلتا یاس هک ردربشق ن

 . نب هلا دیع ليف كليع ( ةلدابعلا ) ردهیواعم نرعب ةديبص هللا ربشق نب ةيواعم

 . ردینایضح لئاو نب صاعلا نب ورع ن ها دبعو قورافلا رع نب هلادبعو سابع
 ٠ ردشلیا دع ندهلدابع هلکلیا طاغ یرهوح ردلک د ندهلدابع دوعسم نب هللا دبع

 |[ گدوعسمنا یخد هدنرب مدایآ تعجارم هنیراهخس حاصص ردق .یللا هک رد ح راش
 ۱ و ٠ هلەابغو ردشاوا عقاو هفرحم هداز هدنس هن كفلوم الاغ _مدلیا فداصت هن رکذ

 ] مال فاومو رداکد یج كن ساک لدبع ردیعج كهللا دبع هلیقبرط تحس یظفل

 اإ ج رد ید ینیرلترسح رتیزلا نب هللا دبع ردشلیا دع ترد ییهلدابع ندنسهداف
 زا گدبعو یدئلوا رکذ هک رد هنسانعم دبع مال ؛دایز ( لدبعلا ) یمتا,ردشلیا
 | كنکسلاندوبعا هدننزو نابص» ( نادبعوذ ) ردیمدق مسا كنب رهش توم رضح

 . ( دابعو ) هدننزو باتک ( دابع ) ردندنع ءاوذا هک ردسقل رب مارپ ندنتغاج

 (  دبعاو ) هدنزو تیتلح ( دیدبعو ) هدننزو نکسم ( دبعمو ) هدننزو باغ

 | دیعوهاپاه هدیعو هدننزو ریبز ( دعو ) هدننزو ناتک ( دابعو ) هدننزو سلفا
 |[ ماع هدایعو هدننزو هدع هدبعو هدننزو هزج هدبعو هلاه هدسعو هدنزو دیعس

 | ردندلاجر"یاسا ليسو واو شودبعو هلفاک هدایز لدبعو هلمال ةدایزلدبهو .هدنزو
 |[ هدنژو هطبلع ( ةدربعلاو ) هدننزو طبلع ( دربعلاو ) هدننزو ٍذفنَق ( دربعلا )
 زا تدتکاز هک روند هیهبوبع ندبکزانو مرو نتهس هدشزو طبالع ( درابعلاو )
 زا دعا ۹ یادرابعو ةدربعو درتع ةيراج لاقب هلوا رزبترد رد یک هزولاب ید

 7 ۱ ۰ یادربع بشع لاق روند هغلتوا رکو هقفو هدننزو دفنق دربعو امت معن نه جر

 || قشمویو هزا هدننزو طبالع ( درابعلاو ) هدشننزو روبز ( دوربعلا ) "یدر قیقر
 نک اذا دود ربع مھ لاقى وپ نل ات یا درابع و دوربع نصغ لا روند هلاد

 | یشاح بول وا كرادت هدننزو دبسع هلبا هیقوف یا ( دیتعلا ) انس پرطضی یا جرب
  ردندلاچر ءامسا درتعو ءایهم رضاح یا دیتع "یش لاق روشد هش نالوا ایهمو

 | روید هبهنسن شفلرضاح یخدوب هدننزو مرکم ( دتعلا ) ردندا رعش رارض نب درتع
 "رضا هدننزو ا داتعلاو ( هدننزو هداعس ) هداتعلا ( دعما يا دم نوع یش لاش

 ًایاذا سعامخا بابلا نم اداتعو ةداتع "یشا دتع لاقب رد هنسانعم قلوا ار

 قاریو تاپ ردنرابع ندناماسو زاس نالوا مهم کرادن هک رد هنسانعم هدع داتعو

 1 دیتعتلا )وند هب هساک شیککو كویو هدعیا هداتع دع ادق لاق رووا رییعت

 ۳۳ رد هنس انعم قافایهمو یضاح هدننزو مار ك! ( داتعالاو ) هدشزو ليعقت

 دیش رو لاو جا دتعلا ) هنأیه اذا هندنعاو "یثلا تدنع
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 قافتا هرزوا تیلارصن هدلع مان هرنح هک زدهق رفتم لئابق همت رب لد ع رک

 رد شالا دیش هلیحف یب هنهو یرهوح ردطاف حف ثكنيع هدنو رلیدلیا عاقجاو
 رکو تبقح درک رد هنسانعم كليا لوق هیسکرب یدارب هایرسک كنهمه ( دابعالا )

 ردهتسانعم كندا لوقو ءایا ینکلم یا االف نالف یندبعا لوقت نوسل وا یژاجم

 لاق رد هتسانعم کود بوشوا هتشاب كمدآرب سانو ادبع یذما یا قدبعا لوقت
 رد هتسانعم كکرب سا و هو رف هيلع اوعْمجحا فعن هو رضاذا لج اب موقلا دبعا

 لاق زد هتسانعم قلق, بوليرو وکرم كقدآرب وا !وعقجا انا مولا دبعا لاقب
 جرم هدنژو هدادش ( ةيدابعلا ) هتلحار تلکو ع دا یا لوهما ىلع هب دیعا

 هرز رب دا هلیسهدش كن و یحف كع ( نادابع ) ردندآ هیرقرب هدلحم مات

 تصنم .هسراف رج نداروا ردشلیا هطاحا- یسهبعش ییا كجد یا هک ردندآ

 كّنع ( هدایع ) * ةي رق نادابع ءارو سیاو * لثلا هنم و ح راشلا لاق رولوا

 للذم اقلطم هدننزو مظعم ( دبعلا ) ردیمما ثنحمربو هبراجرب هل دیدشت كناب و ی ید

 دعم قد رط و دیعم رعد لاق نوس وا ی ربغ لوتس ! وا لو روشد هیس نالوا

 ردنوجاهلازا لیعفت ءانب هدنو رولوا دض هلغلوا هنسانعم مرتو مرکمو للذم یا

 هبهدلب لوشو روند هناویح كک را نالوا یراشحو روللوا قالطا هغزاق.دبععو

 واد هراعشاو بآو ناشنو ربا اعطق هدنآ هلغلوا لئاز یارک هیلکلاب هک زود
 رکذ هدننزو لیعفت (.دعللا ) روند همود شفلغا هلنا رطق و هلوا شمالاق هنسن
 كبف لاق رد هنسانعم قجحاق بوک روا هر اد درعت و ردلیعفت ندنظفل دبعم نانل وا

 ثبلام یا اذک لعف نا دبعام لاق رد هنسانعم ككاو ادراش بهذ اذا رعبا
 لاعتفا ( دانتعالا ) ادبع ذخحا اذا نالف دبع لاتش ردهنسانعم كدا لوقو

 اذا دیعتساو لحرا دعا لاق ر د هنسسانعم كدا لو ( دایعتسالاو ).هدتنیزو

 لعش ( دبعتلا) ادبع زخم یا هدرعتساو عمطلا هدشعا نالف لاشو ادبع ذا

 هلفاکت هادا یالبسا ید همزال هک ردهتسانعم كلا قلل و هب ی راب ترضح هدننزو

 رد هتسانعم كلبا كلشکر سو كستت اذا لح رادبعت لاق ردت رابع ندکعا ماقهاو یس

 بوغوقندنُس هقرآ ردق هج دا لاصمم؛ یراوطو بعص و عنتمااذا ریعبلا دبعت لاق

 ردهنسانعم كغدبا لوقو یعا یتح هدرط اذا ریعبلا دبعت لاقي ردهتسانعم كمك
 ششلتافلق لا تفز هدننزو هماتعم ( ةدبعلا ) ادبع هذا ادا الف دمت لاقت
 ر هدننزو هرج ) بيطلا نب ةدبع (3 ةرقم یا ةدبعم ةنيفس لاش رود هب هدیفس

 كنسهلبق سیقلا دبغ ( یدبعلا ) ردلجرر هللاعف ( هدبع نی همقلع ) ردیدآ لحر

 رلربد ی هدتیسن هنس هلسف سعلا ده هک هن راربد ید , یس هقبغ ردتسن

 روعا کردار .ن وادق یر زوشوا قالطا ههللا بف کیا ( نادبعلا )

 ۷۹ لوا



 . یرلکذید نادزبشو راف رق هلأ ریغصت ةينب (ةدیمعلا) رطلا اهأطخا اموآ هيلالتاوا

 1 یربمغیب لوا هلکعا روهط تیاده و قیفو هروبزم موق نکیا هد وشوا یسودنک »

 كغادیق یاو ردید 1 عضومرپ دیدابعو روند هرلو قاریاو هنسانعم ماکا روند |

 كنیع ( دالا ) ردندندنلسبن كن ۲ نایداعلا ثدحلا بیسلا نر هلا دبعو اعلا

 شر
 و

 || دیس هداز ریشه ik یناقهدلا نسحا نب ىلع نیسلا وبا ی نا
 E اک ناخ رد مخا رفح ره رب هدنیارت وه سعد هکر دیسا هسکرب نادبع و

E5 ناولس ( نادپیع ) ردندلاحر ءاعسا و ردیما سرفربهدنزو ریب ز ) درع  

 ۷ ید بغ هدنتسن ردندآ نطبر هدنزو رټز ) ديعلا ون ,) ردیدآ یداور هدشزو

 3 ۱ رلصا لوق ىلع هن اباب اتو یاخ هدنزو ريب ز ) دع ما ( یک یلذهو لیذه رود

 ا اار ردت زو هیفس ( هدیع مل )ا هتساضم ثق رووت هبهتست
 ا احر تخرق ر هرشنندق یماهراذجیا دیس دکودیدآ
 2 ۱ لصخم هتفهرب هدرب کید روش ود نوطوا هک ردیسا هسک یبوه وارپ هدشنزو

 ساثلا لوا نا ] وبشا یتعی هدلضعم ثیدح و ردب دآ لیجرپو عضومربو ردشمو وا

 ا | دوب یسهضق كدوبع نالوا دراو هدشدح [ دوبع هل لاق د وسا دبع هنا الوخد
 || دوبع اکاو یدلیا لاس را ربمغی رب هنسیلاها رهشرپ العو لج قح ترضح هدفلس

 | بودیا رفح قیع هارب روبرم موقویدم روتک ناعیا هسک یریغ ندد وسا دبعرب مان
 نوکر هروب زم دوبع ریدتبا عضو امص: رخص رب هنب زغا كهاپواقلا اکا یهیلاراشم ین

 || اشا تاورشمو تالوک أم هلکناو تخورف بوروتک نوطوا ندغاط
 7 ۱ ردنا الدا یی هتسن یکدروتکو عفر یه رخ بوک هنب نعآ كهاج لوا هرکصندکدلیا

 | اج نوجا تحارتسا هلفلرو بوروش ود نوطوا ءرزوا یتداع نوکر یدبا
 | یدلوا رادب نداوخ نوح یدوبوا لصتم هنس ید یدیا شاپ هرزوا یرسیا
 زا ءرهش بونلکوب یوطوا هلیسایق یدوبوا یرادقم تعاسرپ نامه ندراہن ینیدنا

 | رکمیدلو هدنآ یربمغی لوا یدلک هموقرم هاچ بودبا تخو رف ینوطواو یدلک

 | وإ دوه نا یردنال هدکدلیا لاّوسیدوبع اا ندرلت آ یدا راشلیآ ج ارخاندهاچ

  (دوبع نا ) یدلوا لشم برض هیدوبع همون دعب نم یدبا راررریو باوج
 ( دیابعلا ) یک ةا رونبد هیاپجو هلی رومد هدننزو ربنم ( دبعلا ) ردندنیتدحم
 روید هبیراوسو هدا هؤ رک هو رک نالوا هدنک ارپ هتم رب یس هق ر فره هلیحف كنیع

 زەپ دیدابعو دیابعو ردقوب یرادرفم ندنراظفل كرانوبو رد هبانعموب یخدیدابع

 ردهدلبرب هدنب رق سدق ( دو اع ( هب و رذم یا هدیداپعایک اردم لاقب روند هنفا رطا

 بئاسلانب هللا دبع ردهسکرب ندشیرق موزع رع نب دباعو ردیدآ كغاطرب ( دباع )
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 رولک ءادوبعمو هدننزو سدن رولک دبعو هلنیتعض رولک دیعو هیریصقو و
 ترد نوا یی كنظفل فاوم کرد مرم رولک دباعا یا عج یک ءاخویهم
 هرزوآ قلوا نوا هد یکیآ الام ناو ر ایا تو :هدزوا قل وا حا مج درو

 ردشایا ناب هدنس هف وظنه ويسا هلک | رادتسا ید زوق یطویسو بودنا مظن

 درع دایع * دحو دفتساف ايم اب اع تدزو 1 اهمظن شام نال دیعا عوج ی ۱

 داذک » اتنا نادبعو نادیع كلذ + دبع ةدیعم ءادوبعم دیاعا * دیعاو دبع عج
 * دقتنانادبعلاو می ففخو * :دعد ویع دایعاد زدق*دک نا تنش ناددما و یدیعلا وب ۶۸

 هاب كح راشو * دست ذغف سصقت یدوبعف نودع * اهدعب تم نودبع ةدیعاو

 , ویسوخ عورب دیعو یمنا ردشل وا بلاق تیعما نکل بول وا فصو دبع هروک 7

 ردا قالطا دبع هن ر یصب هصق و رونلش وخ تیاغب ند آ یمق هود ردیععا تاب ۱

 یطو ردیمما یجد كنغاط ر هدر هقش و ردیعبا كغاط رب هدند رو دنا ون دیعو "

 ) ةدابعلاو دید وبعلاو ةدوبعلاو ( هلا هددشه یاب ) ةيدبعلا ( ردعض ود رب هدب دالب

 .عوضح و دایقنا لصالاق هکرد هنسانعم تعاط كليا قالوقو قعاط هدننزو هاتک
 ةيدوبعو ةدوبع لاعت هلادبع لا ردرردضم هربخا الت نازواو رد هت تام |
 هللوهج هلن راربد هبذوا هب تدبعرلب عو ةعاط هلعاط اذا لوالا بابلا نم ةدابعو |

 هنناب كح راش ردکع د مدد )وا اا کا ر یآ تی هک هندساتعب تنا ا

 عباد بان یف وه سپ ردذ وخأم ندنتسانعم تطغ دوخاب ص رح بیک رو هروک ۱

 نالوا لات رک ديا هجا سنج رب هدفلس ( تیدعلا مهاردلا ) رولوا ینهدام

 دبع لاش ردهنسانعم قلر اط نڪ ) دیعلا ( یدا 5 ِ هدنزو و لضفا ندا

 هده رک [ ن دالا لوا اناو] کرد ماه ذا عبا لا بایلا نم ادیع هيلع |

 رد هنسانعم قلوا زووا هلیسدایز دبعو زد زاشف وا ریت ر ەد یا 9 بضغ ۱ ۰

 لحرلا دیع لاق رد دنسانجه قل وا نایشد و ادب دش رج اذا لب الا تدبع لاقت :

 لاش رد هنسانم م كلنا 2 ولو موا یس ریصش ر هنسقن یدنک هسکر و مدن اذ

 راکناو صرح اذا هلدبع لاق ردهنسانعم قلوا ضیرحو مال اذا هفت ىلع دبع

 رد هنسانعم توقو روز هللاعف (ةدیملا) هرکنا ادا هلاق امدبع لاقي ردهتسانعم كليا
 ةوق یا ةدبع تاذ ذقال لاق ردهتسانعم نهم كازومسو ةوف یا ةدبع ه لا
 هنشاط قاعس ی اکدزا بیط و ءاش یآ ةدبع هلام لاقل ردهتسانعم ءاشو ماودو نو

 ( نادبعوذخ ) دنا 4 هدبع هندخا لاق ردهنسانعم تیجو رام هدبعو روت | 1

 كاذک ( نادتبع ) ردبقل كن رب ندنع ك وام نانلوا ریعت هآ وذا هدننزو ناویحب |

 رد هبرة ر هدنساضق و ر هدننزو نارع# ( نادبع ) رذیدآ یاو ج اقارب هدنع لاف ۱ 1

 مناقلا ویا نجرا دبع نب دیجلا دبع لضاف ماما فو رعم هلکغد هداز رهاوخ |
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 را 9 و دوطلا نیا ) تب اذا اد وط نه یلاداط:لاقت ردمتیامم ۰
 لق غ1 ) داطلا ) رونید ها كوو هن اړق نتسود پوتلراو ا

 (دواطاا) روند دی ابا قار 1 را حد نرم ) هداطلا 8 روند هب هود شع ساو ۳ ۹ ۱

  هدنزو لعفت (دوطتلاو ) هدننزو لیعفت ( دینوطتلا ) فلاتلا یا دواطلا ىف اوبهذ ۳
 قوط اذا دوطنو لجرا دوطع لاقب رد هنسانعم كمرک بولوط ینابصقو دالب

 لی یا دوطم ناکمآ لاقت رد هثس انعم لرد هدنبزو م ) مونا ( داق ین : 1

  ریهتساس نزسکوب بوازو وا یظ وط ها وه تو هدنزو.ل زاما ) دايظزالا ۱ 0

 مک یر رد نوک ج اقرب دیع و رد رادصا اب 0 ROE اع هروک هناي تكبغارو ۱

 لا دبع .یرب رد هنوک کاوو ردة مدا و ةدابعل اب كع I زدض وضع هب یلاعت 1

 1 e .مالسلاهیلع ینلا دصق هاو رداهضاعاو اییدلادبع ینا رد صالخالا لع

 . رولوا f نددابع هدقدل وا فاضصم هب یلاعت قح درع سپ EEA ع وج هن وک

  نودسبع ییج روند جد نادبیع و مالو ردیل: اقم رخ هک دن ساذعم لول

 هل راک ای ع روک دابعو یک ن فا رولک دیعاو هلیحف تكنیع رواک دعو رولک

EHS 

 لاق ردترابع ندرارپ نالوا ٤ لات رطخ و هک هم هک رد هن انعم: تفلاتم هل يحف كم

 : اد وعص یو! تبهاذ عفن رم یا داطنم ءا لاش هنمو

 قالطا "il اقاطم هان کس كنابو یجف كليع (دبعا ) # ةامهلا نبع لصف#

 رد بم هنفیدلوا بونم هروک هاب كح راش نوسلوا هدنب د رکو رح درک رودلوا

 N ق کو داحالاب دع یا ردناسنا نالوا چ یعایتاو چ هک رد دبع ع شا

 | قزنسمو زدغلبا نددباع یظفل دبعو [ راتیدلا دبع سعت مه ردلا دبع سعت ]

 او .دابع یخ كدب نالوا طظ ود یت انعم دناعو رولک دع ج دریغ نالوا

 Ê تالل اد عو سیا دبع هدب وت ا للا اظ انا امو ] یلاعت هلا لاق اذهلو

 ولید هنسنج لوق ل.ع و 93 اذا E هل ایه ردلخاد چد ارات اتلاوا دید هلا

 نو دا هدش كلاد و لن مک رولک نادبعو ضط ك ك همع روک نادبعو

 یددشنت کلا دو هل رسک روک یدیعو هادرعو € نساحم رولک دناعم و یک هحشم
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 2 یون ۱۱۹۱ ۱ ۱

 روند هنس هل وقم یرارفو دیص نانل وا مادقا و یچس دن وا و دعا ك رب روس ۱

 روشاوا قالطا هنسروس هود یرلک دابا بو روس بو دنا تقرس درایعارح و یخ ی و 0

 ردغماق رب ینمدام هک روند هل یرلکدخيا ربت ی باغ سر
 هجزسناورردیا تخادرب بونو یرلقواو یرلکیا هلکن لوا یسهتسن نکسک و
 روللوا قالطا هب هقش شغل و هنغلنوزوا ندریرح و روند هغارباچ یدازوا نوزوا

 كغاشوا ناینپ وا رلرید هطبض و هسم اک | هماع ردیدآ نو وار صوص# ه علافطا و

 رولوا نسا هسرونفوط هنغایآ رک او رولوا هسمهس رکدهنیزوماای هنشاب كرخ ۲ ىلا

 ( ةدرطلا ) روند هب هرواجش یرلکدلیس نورف و قاجوا بوداصا هدنرطو
 هدننزو کا دا رطلا ( روند ههر واح نانل وا رکو دول درو هشام

 و هلکتآ رو وا رببعت هب رح ا هغا رز هصق هدنن زو ریتم ) درطملاو )

 هدشاوص و برح ردرل ردصم ند هلعافم هد راطم و دارطو ودنا ٽردابم هراراکش

 یسیداع موزا هد هسیا قو د رط ردش ره رد هتسانعم كليا هج هنر یرب راروالد

 ىلع مه ضعب لج اذا ادا رطو ةدراطم نا رقالا دراط لاق رد به هنس هظدالم

 (ةد رطلا ( ردیدآ عض وم رب هدننزو نامر (دا رط ۱ دا رط)ا ناس رو مه لاشو ضعي

 هزرخ ءانب هک رد هنتسادعم كلبا .هلجم هزکر هنر ئر یزاوس ییا 4 ےک كا

 ندب رع ( دورطم وتو ) هدنزو ربما ( دب رط ون ) ردقلوا رخ سايق نکل رولوا

 ردیدآ ماعط ر صوصحم هنس هضاط دارکا رلیعط كناط (نید رطلا ) رد ذآ نطب ییا

 روید هلو كاشیاو هنبرپ كلشیاو قچآ كلوب هیسنکو ىح كيم ( ةدرطلا ) |
 بودازوا یب یجماف هدنزو لیعفت ( دیرطناا ) قیرطلا سیا ةدرطلا ذخا لاق |

 هدشنزو داعا ) دا رطالا ( هدم اذا ط وسلا د رط لاق رد هنس انعف كمردن وس

 ردهنسانعم كلبا سما هدنباب یبارخاو نن ند رهش دوخا9 یداعیاو د رط كنةسکرب

 ییا هدنص وصخ هقاسمو دلبلا نع هجارخاپوا هدرطن سما اذا ریمالا هد رطا لاق

 كإف ىنتقبس نا هللاق اذا هبحاص قباسملا درطا لاقي رد هنسانعم كلغا ثح ولفرط
 دارم ردعولر ند هدسیکم ( دارطتسالا ) اذک كيلغ لف كتقبس ناو اذک لع

 ارز ردیم وهنم رفلا دعب کلا ردید همين ليج هک :ندکم ر وتس یک قەەجاق رعصخ ۶

 نک رولک بوروس هنایلاباال بولوا رورغم نشد هدکدلروتسوک یتروص مارا
 لاش ررولوا ناشب رو هدزر یک | هدفدنا وا موعه هن لرزوا بو ود ندرب

 هدهمابت يخف كيم (دراطلا ) مریاع اولمعا مازمنالا او رهظا اذا مهل اودرطتسا
 ها سک كنهد هدتشع یاطو كی مش ) دا رطالا ) رونلوا قالطا هراغاظ ها رب ۱

 كمك بولیکج هززوا دحاو قسن بولوا میان هنیرب یرب هنن جاقرب هگتنزو لاعتفا |

 هل و بولیضوط شیاریو یرجو اضعب هضعب حب اذا مالا درط لاق ردهتسانعم |

 لا

RAIN KODA i 
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 1 (یداوضما)ردف رخ رحرب صوصحم هنموق برع نی قورح ( داضلا )هتسانعم ندخ
  رولیدیوآ یک قجوح هلکنآ بطاح 3 هرازوس دما شو هدننزو یداوه

 عضوم رب دیهض و دیدش بلص یا دیهض لجر لاقب هلوا راهقو رابح هکروتند

 لوشو عساو وتسمیا دارط ےطس لاقب رونل وا قالطا هماط شیککو  زودو عساو

SRSA AIEEE PERCE IORRIRKEE RRS CET SEa 

 لاق رد هتسانعم كلنا رهق هدنزو دهم ( دهصلا ) رد هه داض ید رفم ا رهاظ هلوا

 7 دیح هدنزو لاعتفا ( داهطضالا ) ءرهق ادا ثلاثا بابلا نم ادهتط هدهض

 || روج هیسکرب هل رک كنوز ( داهضالا ) هدهض ینعع هدهطضا لات ردهتسانعم
 | هدننزوبرطضصم ( دهطضلا ) هيلع راج اذا هب دهضا لاقب ردهنسانعم كليا مسو

 | همدآ نالوا ددخ و بلص هلیعف كنايو كداض ( دیهطلا ) رونلوا قالطا هالسرا

 زدلکد ع ومس هدننز و لیعف یرمغ ندنو و رد با هل مهم داص و لوق لف ردب دآ

 همدآنوب ز لوش هدنزو هدع ) ةدهضلا ( رددراو ید یسهک دع هکر بد حراس

 لک .رهقن یا دحا لکل ةدهض وه لاقب هلوا رولوا روهقم هکر ه هک روند
 ءاش-نم

 رد هنسانعم كلبا قارا بوروس هدنپزو درف (.درطلا ) € ةلمهلا ءاطلا لصف و

 یرهود و ردتفل هلنیتعف هدنوآو هدعب اذا لوالا بابلا نم ادرط هدرط لاق

 ۱ ن عض اذا لبالا د رط لاش رده سانعم قلیوط كرەريوح بوروس ندنفا رطا

 زا بوا روا هرزوا موق رب و نع هش یا هند زط لوقت ردهنسانعم قعوقو احا وت

 1 از تک ( د رطلا ) ممزج و ما یا ممد رط لوقت ردلمعتسم هتسانعم كم

 هلوا شا ثیوات بورتک راوط هتحا هکر وند هنیوص روش شلکریا لوش

 كعشرود هغلوآ وآ هليا یراکش و تالآا هلا هعدخو هلیح لنیتعف ( درطلا )
 ۱ (دن رطلا) دیصاا لواز اذا عیارا بابلا نهاد رط دایصلا درط لاقب ردهنسانعم

 ¦ رووا قالطا e نوزوا و رونید هنبوح كنمقلاس امرخ هدشزو دیعب

 ندندل و کیک روناوا قالطا هنیدلو لوش كمدآربو لیوط یا درط مو لاش

 رولل واقالطا دی رطهد هنکلواو رولواش نا درط یلوا یناث هلواشلبا دلوت هج هر م

 | نوصکیدلیا درط یرکیدکی روسلوا نایاب رایو نایب واهات درک
 قالطا هنوک نوزوا هدرلنوب هدننزو مظعم ( درطلاو ) هدنزو دادش ( دا رطلا )
 کروند هب یک كحوک هنوکرب دارطو لیوط یا درطم و دارط موب لاق روئلوا
 یا دارط. ناکم لاقب رونلوا قالطا هناکم عساوو یک غل رق ردیک هلئتعرس تیاغب

 درط بوریدناصوا یتعاج هلکلیا لیوطت ینآرق هدرازام هک رونلوا قالطا ماتا
 دارطو مهد رطب یتح ةأرقلا سانلا لع لوطي :ناک اذا دارط ماما لاقت هلوا ردنا
 بولوغوق ندیدر آ هد زو هديرف ( ةديرطلا ) ردیرلمما كتعاجترب ند دع

 كرواب روس
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 رولوا فرصنم ریغ و فرصنم ردنا قلثاط هرق یتعب هرحر صوصخم 8
aینزاغوب دوخاب قو یدسکرب هی وکی چد نیغو یخف كل داص  

 هقلح یصعوا هقنخ اذا ثلاقلا بابلا نم ادغض هدءض لاق رد هنسانعه قم

 هدفض لاش رددنشانعم قمروا همد آ ر هلیسابآ ل زا هدننزو دفو هللاف ) و

 كلادو یصف كداض ( یدافصلا ) هفک نطاب هبرض اذا یاثلا پابلا نم ادة

 ندع هاب روند هبهقب روق ردیعمح كةدفض 6 هنسانعم ع دافض هیدم و کا

 باب لادا هد ره زم رک رد حرف روند ید لاعت هدنظفل بل اعث :E رد هلدبم

 یعنا رربد یارا هدیارا و یا هدسهاخ و یداس هدسداس هح زا ردص وصحم

 لاق رددنسانعم قمرابف بوشیش ندقلنغراط هدنژو دادیععا ( دادیفضالا )

 یراق هدننزو فس هلیسهدش كلون ( دنفضلا ) ابضغ خفتنا اذا لج را هافضا
 نیطد وحر یا دنفط لحر لاق روند دن وا قلاصو كلو س یدوحو ویب

 ددنفض لحجر لاق روند هیسک قجا ولهثخ یرا هدننزو لح فس ( ددنفضاا )
 یرلفدراص هبراب هرم هلل رك كردایض ( ةدامضلاو داعضلا ) قجا مكض یا
 دج ( دعضلا ) ةباصعلا یا ةدامضاو داعضلاب هح رج دم لاق روشد هبقراص

 بابلانم ادع  رطا دعط لاق ردهنسسانعم قلب هلن | عاب واهر یهراب هدننزو

 هدعض لاقب رد هنتسانعم قمروا هلکنکد دشاب و ةدامطلاب هدش اذا یاثلاو لوالا
 قره وازاج هدنناونع فسا هسار لع هدساشا اد ىلع ا ترا اصعا اب

 رولوا دض هلکشد هوا یروقو هوا هزال دعضو ردندل قون ید همع دم وسر

 هد رک كنم کو نویقو هسبایو هبطر نم یا ضرالا دع نم لبالا تعیش لاق
 نواخ رد هتسانعم ارادمو ةاجادمو رول وا دض كلذک هلکشد هنلاذرو کو هنن رایخ و

 ندلوا یانعم هکردهنسانعم كندبا شانبوا کیا قع كدب دانا تسود کیا
 نیندخ تذخاوا ام دخ نیو اهحوز نيب تعج اذا ةنالف تدعض هدساسا ردذ وخام

 قاب هلا غاب ولهرم یهرای یخدوب هدننزو لیعفت ( دییضتلا ) ردموسم هلیناونع
 ولمهرم مدآ ولهرا هدننزو لعفت ( دعضتلا ) هدضیعع ح ربا دعضلاقت رد هتسانعم "

 لاقت رد هنسانعم كءروق نتف (دعضلا) ریضتف رض لاش رد هنساعم قفلغب غاي

 لاقب ردهنسانعم قتوط نیک هدنورتدو سی اذا عیارلا بابلا نم ادم. "یشلا دمت ||
 دعض نالف دنعانل لوقت رونیدهقح نالققاپ هدنتمذ هسکر دمطو دقح اذا هيلع دعض

 كم كم ردکر ب هلن رسک ك ریه ) داعضالا ) نیدوا اقع ن د قلا نم قاب عب راغ یا

 بونلقج روم وطیرلقا بی كجاغا یراک دید حش رمو هم موقع لاقرد هتسانعم

 هتفوح اذا حفر هل ادمضا لاقب رد هنساتعم قمر وط هدنفوح بویمر و ح وا زونه نکل ۱

 روشن د هتس و د هل رسک + دداض (دیضلا ( ردنعا لحررب هدننزو باتک ( دایص )فص ولتا



۷ 

ن وکیو ] یاعت هل وو یناک رول وا جو د رقم شفخالا در ِ
 2 3 . نیفانمیا 1 اد ماع نو

 ناو با و فصن و یءض ردشاصت یربو یک ضاییو داوس ردداضت لپاق یر

 | «داض لاقب ردهتسانعم كليا تفلاخم هدننزو هلعافم ( ةداضلا ) ردهلیقرب ندنموق |

As 

 اواقالطا هیالسرا او 2 هیهود التم هرو زم ضرم روالوا قالطا
 E | 2 رونل وا قالطا هنالسرا هدرلنو ( دایصلاو داطصما )

 ۱ ا وم هرکس كيءنمهو ىف كداض ( دأضلا ) ( ةمحملا داضلا لصف ۶
 ۴ هتجرف كن واخ دأض و همصخ اذا كاا بابلا نم اد اض هد اض لاقب رد هنسانعم

 . || 4ض ( :دووضلاو ) لوكس د رءزمهویعض ۵ رداض ( ةدؤضلاو دوضلا ) روند
 ۱ / قما رغوا هتلع ماکز رد ردصم هدننزو ماکز ) داّوضلا ) روند هنتلع ماکز رد رل

 ۰ ۱ لاقي روند هک شهاز غوا هتاف ماکز هدننزو د وعم ) دوضملأ ( زد هنسانعم 3

 أ دايما ( داهضالا ) ) موک یا دوم وهف لوعفلا ءانب ىلع اداوض لحرلا دیض

 2 ٠ ا هدیعس ( هدیض ( هک زا یا هداضا لاق رد هنسانعم قعار غوا دنتلع ماکز هدننزو

 ا وو ظیفلیحف كئهدحوم یایو لداض ( دبلا ) رددآ وص ر ءدزو
 رد هنسانعم قاق هنر یرب یتغروق هلیسپهزا كنامرخ هدنزو دبع ( دیضلا )

 ( دیبضتلا ) رسما و بطرلا نيب طلخ اذا لوالا بایلا نم ادیض لح رلا دبض لاقش

 كمروتک هنیرطاخ و كلبا رك د هنسنرب كج هدا باضغا همدآر هدننزو لیعش

 كلاد و یرسک كداض ( دضلا ) هیضغیام هرک ذ اذا االف دیض لاش رد هنسانعم
 |[ .ددضو هدض وه لا ردهتسانعم ریظنو لثم هدننزو ریما ( دیدضلاو ) هیددشت

 |[ یا هدیدض و هدض وه لا رولوا نددادضا هلغلوا هنسانعم فلاخمو هلثم یا
 ۴ ۱ . نون وکی و ] یلاعت هلو هنم و رولوا هدارا تعاج هللا دض هکرول وا هاکو هفلاخت

 1 رولک دادضا ىج ردبما یظفل دتض درو هاب هدرب اصن كفل وم [ ادض ماع

 | ]| همرکعو رولوا دانم هتسودع یتیعم كمدآرب ارز رددليا ريسقت هلا نوع یوخن

 |[ هک رلیدلیا لاخدا هنیسق دض یبرا "هیاقتم تغل لهاو یدلیا ریسفت هللا ءادعا

 انهه ناسنا لک ردبلبسو باحجا یربو یک بصیو یع ردمدعو دوج و یربو یک
 . ردهتساتعم قلوا بلاغ هعصخ رلیحف كداض ( دضلا ) یک انهه ناسنا لک سیلو

 قد ییهتسنرب ندهسکرو هبلغ ادا لوالا بایلا نم ادض ةموصلا ىف هدض لاق

 قفر هعنمو هفرص اذا هنع هدض لاق ردهنتسانعم كلا حنمو نور هلل وهسو

 هلرسك كنهرمه ( دادضالا ) اهالم اذا ةبرقلا دض لاقي ردهنسانعع قمردلوط و
 داع لك كداض (دضوت ) بضغ اذا لجزلا دضا لاقي رد هنساتعم قنراط

 هغ )روو هرلهتسن کیا نالوا فلاخم ءرکیدکی ( ناداضتلا ) هفلاخ اذا ةداضم
 || نافطغ لوق لنع ردیمسا هرقم رب دوخای غاط رب هدننزو دقرف هللا همه نیغ



 تکی ردوروص بو وط یرفو شان یش ندنغامد و رکو نوچ#يدلوا 1
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 هیاه ( ةناديصلا ) رونید هکلموح سلا ندشاطو هنمانعم بهذ روشد هوللاو
 رونید هبیراف قاشکی ولزوس قوجو رونید «یراق یوخدبو روند هبیابایب لوغ
 | مچ ) ءاديصلا ( مالك 5 رشکلا اذک و قلیخا ةا یا ةنادب ص ةأر لاش

 ناروح و ردیدآ هدلب رب هدماش لحاس ءادیص و روشید ههظړلغ ضرا هدنزو

 رددآ همشآ را وق رب هک ر دتف) هدنلیز) ءآءررص و ردن دآ هدلپ رب هقشب هدننساص

 هدنزاعتشا ةمزلاوخ رعاش هک ردینما ھور ءادیص و یدنلوا رک ذ هاو هوره

 كلموج ندنآ هک رونید هنشاط کفوک ءادیص و یدا ردا لرفثو بیبشت هلکنا
 هدننزو "ربنم ( دیصلا ) ردیدآ نطد رب ندنسهلبق دسا ( ءادیصلا ون ) رارزود

 هاکنآ هک روند هغازودو هغآ هدننزو هشیعم ( ةديصلاو ) هاه ( :ديصلاو )

 ردهنسانعم قلوا هج رک | هفرطرب قوی كمدآ رب هلنیتحف ( دیصلا ) رولیتوط راکش
 ( دیصالا) قنعلا لئام یا دیصا راش اذا عیارلا بابلا نم ادیص لجرلا دیص لاقب
 لاجد بر دایصلا نا لوق ىلع 4 دناص نا ندفص و ندن [ هدننزو رجا

 دایضلا نا هد تنی ای ظا رکا هدف رش عاصم هک ربد م زام روتلوا ¿ نط یشوا

 دل و هدنداعس نامز رو نت ها دوم ردط وسم ر یسهصقو موس ره هلیا وذع

 رلیدلپا نیم هدنناب یسلوا لاجد كروب نم یراتیضح و رع ن هللا دبع یدلیا

 دویص رقص و دویص بلک لات روند د ی وآ تیا هدشزو لوبق ( دویصلا) 11

 یرغوط هناش هدنزو روت ( دویصلا ) رددآ رویش سرفر دویصو دایض یا |

 تاص یا د و یص م لاق رونلوا قالطا هق وا نالوا ردنا تیاصا بوراو ِ

 هنشابلنوسف هود هکر دندآ تالعار ردتفل رلنتعفو هاب رسک دداض ( دنصااو ذاصلا ) |

 قرقوب لصتم ینشاب و بوق آ یرانورب اعاد یک تآ شلوا داقنم هلغلوا ضراع
 جیم هتسانعم لاموذ راربد لام لجر هکدش داصوذ یا داص ربعب لاشو رتوط |

 رعسعب و لاموذ یا ام ااو لا لیتر لاقب ردص وصح بیو هد رهرف رد
 هرفاتور وند هح ول ندنابدعم داص و هعالو عالو هفاهو عاهو ةداص قانو داص

 کازدیمسا رمط رب هدنفلارا یزوک ییا كندودو روند هتعونرب رقاب لوق لع روند |
 (ةداصالا) روك دیاصا ی مجیو دایصا ىج رولوا ضراع اکا هروک ذم تلع |
 رککو هاذآ اذا ريعبلا داصا لاقت ردهتسانعم كليا اذاو چر هبهود هدننزو هدافا |

 هاواد اذا هداصا لاق رولوا ا دض هلغلوا هنسانعم كليا اود هتاغ دیص نالوا

 زک 3 وک روت هیسک نالوا: لتا طى ودي زوما زا دیه ۱ ] و 1

 التم هرون زم ضم یراک دید داص و قنعلا لئام یا دیصا لتجر لاق ید وا
 دناب رس روثلوا قالطا ههاشد اب دیصاو داصلا هب یا دیصا رعد لاقب روند هود



 1 FUR ی E :د دانص یج و قالطا و تسدرب زو 1

 أ :اج و ف ناخش نکسهلا تعامیو ح راش روئوا قالطا دیدانص هناعجش
 ۲۵ 1: را قالطا ىد هر تدع دندنصو زدشلبا بیوصت شەخس رکسعلا
 ۱ هدماق هلیقف دا ( ءادودنص ) هنسنانعم را دیدش ررید دیدانصلا یا موب
 1 دوص لاق رد هنساتعم قمزای یفرح داص هدنزو لیعفت ( دوصتلا ) ردعضوُمرب

 KO نيس داص روک های هد رب اصن كفل وم داصلا بتک اذا ادب وصت بتاكلا

 رولک تاداص و داوصا ییج رول وا ثنوم و رک ذم ردص وصحم فرح رواج

 | قالطا هیفاک داص اکا هکرولوا مضتخم ندهکرب هخهاکو رولوا لاد هددع ناسقطو
 ۱ ۰۲ هتسک نهی ضعب نرم J کرد هرور د داص ید یرتو یک صعیھکو ضلا 2

 8 هب» رجت رقاب كلذک روند هسورخ هک رد یوغل داص ید یربیوردا ظفلت ه دنعق وم

 .یذ نارقلاو ص ] ىلاغت هلوق ف لیفو ردیدآ تلعرب صوصحم هود و روند
 (دهسصلا ) اذک تیداص نم لوبقلاب هقلت هانعم لیقو فرا وه ديالا [ رک لا
 رد هتسانعم قفای بولاپ شتوک :یهنسن رب هک ردنفل هدنظف) دف هدننزو دهم
 |. هدن زو لقیص ) دب صلا ( در رخ اذا ثلاثثا بالا نه ادعص ا هتدهص لاق

 PEA | ۲ تاب روند هثیس ننیروک هدنلکش وص راقآ هدااب ندقار | یشات نداوه رح

 نوزواو روند کلیسا هدایز دہ صو رووا ربیعت غلاس علیا دی 2: اتم یراج

 4 ۱ .دوخای فوحات قار أ هیغل وا باب رغط هب وص هکروت ابا لود و روید هیس

 نی دص و رود نام تلآ نالوا یکا یثاوو یراو ن نوعغیدل وا رسوص

 ES دريصم ديص و هل هتدض اذا ادیص الف تدرط لوقو ر فظل و هوان

 دام هکروتل وا قالطا هتنالوا تالا یو مس لوق ىلع رد هنسن شفلوا راکشو دص

 | لاق ردردصلاب هيم دوخاي ردلوعفم ینعع لعفوو ردراکش نالوا لالحو یثحو
 لتسکوت رب هدنع دیص و [ مرح ناو دیصلا اواتقن ال ] یاعت هلو هنهو ح راشزا

 كلذک دیص و راردنا قالطا دیص لیقن هعفو لصوم هغاط لوا رددآ كغاظ

 هتلعح اذآ ادیض هبدص لو هنسانعم قلق دّیصا یناویح راي یدارب رولوا ردصم
 یک نناح روند راپ ندنا زاف هدننزو نادم ( نادیصلا ) رک ذیس اک ادیضا

 سس

 هنوتلا و

 1 دیدش ىلا كناوه هلناعف ( نادهصاا ) ردیدآ مضومرب هدنب توم منح هلن
 1 هنوصو روند هثیش نوزوا هدننزو جومط ( دوییصلا ) زدهتتسانعم قلوا
 ۲ ووتوا قالطا هیدن نیشزپا لا یتا"ندنهفرو روند نایاب نایغلوا بای رفظ
 | همدآ دون و عن م هدننزو دوهح ( دوهصلا ) عینم یا دومص رع لاق هنمو

 ۱ رد ه:سانعم قلوآ وآ هد زو دیق ) دیضلا ( تست یا دوهص لحر لاق روند

 یا هداظصا اذا عبارلاو يناثلا بابلا نم ادیض هداصیو هدیصب يظلا .داض لاقب

OTیاقوت یا زا  
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 هدنزو تاک دامصا ( 2 هزص با ا هوا ىزا هتسن قحالوا شاعم رادمو

Oو را و  A SAHINاف  

 و 3

 داص و روند هنغاب یزرعآ نالوا ندرد لوق لع هنحاقطو هنس هپاط كنهشيش
 هب راض و هدلاج اذا ادامص هدماص لاقت دنساشعم قش روا رول وا ردصم ندناب هلعافم

 ( ةدعصلا ) یک لیدنمو همش رونید داص ه هندن یرلقدراص هشاب یریغ ندقراصو

 هلوا ربارب سب هللا رپ یشابو شاوموک هرب ید هک رونید هیایق لوس هدننزو هزج
 نکل بولیکح رالب ةت هک رونید هب هقات لوشو هل وا كسك و درب یاب لو له

 ظیلغ هايس هين لعاف مسا ) دموصملا ( م ده طیعتم یا هدص tS لاقت هیلاق هک

 شفلوا دص RR د وصقم هدنن زو مطعم ) دمصأإ ( روند هئیش نالوا

 بلض لوس رحم و ردلیشم ی هغل ابم نکل ردهنسانعم دص ید رص سپ رد هنسن

 یا دمصم *یش لاش هیلوا یرنا فعضو نهو الصا هدنآ هک روید هندن دنوقو

 یاروفو قوغوص روو هب هقات لوس هدننژ و با رحم ) داعصما ۱ روح هيف ام

 بدلاو رقلا ىلع ةيفاب یا دامصم قا لاش هیلوا عطقنم یدویس ید هدرلتقو

 ها ہم یاح ) ررےمصل| ( رولک دیهاصم و رواک دعماصم ییج لسولا داد

۲ 
۳ 
1 

3 

3 

 هنمو روند هبهنسن شغیو صلاخ هدننژو لعزق ( ددعهصلاو ) هدننزو لج رقس
 هدننزو دادخنصا ( دادتمصالا ) مهیمض ىف یا كموق ددتمص ف تنا لاقت

 (د رمضلا) ابضف تلا ادا لج را دتمصا لاقب رد هنسانعم قمرابق بوشیش ندبطف
 دض هلکغد ههقا زآ یدوس و روند هبهقا قوح كب یدوس هدنزو ج رز

 زوم" و روند هراو روپ نالوا كب یغاربط هدننزو دیدامص ( د رامعلا ) رولوا

 درع ید رفم رول وا در هکغ د هني ر لال وا نو زو قیرآو روابد هرلیک و هرلن ويف ۰ 1

 لاقب ردهنسانعم كمك هلتعرس كب هدنزو دادتمصا ( دادعصالا ) ردروک ذم
 (دفعصلا) رونید هنالسرا هدننزو لععشم ( دععصلا ) اعیرس قلطنا اذا لج را دعمعا
 ( دفع ) رود هناویحو ناسنا نالوا دیدشو بلص هدنزو لصخ هلا همجم نیغ

 نوسل وا ندضع درک و ندکلز وس درک روید هم دآ نکشیش يدب هدنن زو لی

 هدننزو حرز هل ون ) ددنصلا ( ضم وا مش نه تنم یا رود لر لاقت

 مرکو د رءاوح یار لعو میلح لوق لع رود دم دآ ناشیذ و دیس نالوا ردا :

 ع امت ديس یا ددنض لحر لاش روند هم دآ فر رش یحاص بسن و بس دوخاب

 یرویس ناقح هحرکلا ۳ نور ندنفرط رب كغاطو فیرشوا داوح وا ملح وا

۳۳ a aay O rps KL AL oma) ws o ف ہک نیس قد وک ےک حیا /ے حوا ن وق یی شنا و را ہی تین فٹ ید و هدتزو لیدنو ) ددنصلا ( ردیدآ لبحرب هد همام ددنص و رود هنح وا 

 ع اش رس یا هد داص لحر لاق روند همدآ نا-شیلاع نالوا ردا هفت ف ۱

 یا دب دنرص درب و د دنص ځد مب اص او لاق روذل وا قالطا هقوغوص و هل ولتدشو 1

1 ۳ 9 2 
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 | هدنزو  رفعح ( ددلص  ةدلح یا ةدلص ةا لاق رود هب هقات ولت دالح هلی وکس

 ۱ هک انو لیخش هدنزو لیم زا ) دیلص الا ( ردعض وم رب هدن رق ناحرحر دوخاب هد

 1 ( دنلصلاو ) هد زو رفعج هلا همم یاخ ( دخلصلا ) لی یا ديلصا وه لاقب رونید

 زو ساطرف ( هانطصلاو ) هدننژو لح درج ( دنلصلاو ) هدننزو رهضح

 | دوغا اولو یوق هدنزو طبالع ( دخالصلاو ) هدتنزو یتنبس ( یدنلصلاو )
 | -دنلصو روصو رزلص لم لاقت روند هود كکرا نالوا دالاچو تسح ولتماپش

 | ارتقا ) رارذصالا ) ضام مهش وا یوق بلص یا دخالصو یدنلص و دانلصو

 ۱ ادا دنلصا لح را دنلصا لاقي ردهنسانعم قعروط بولیکید هرزوا قایا هدننزو
 روس ةقا لاق روند هبدقا" زواپ هدننزو یوسلیف ( دوخیصلا ) ۹ بصتنا اذا

 أ روند همد آ لذورب لر و مدنزو لح درج هلا هم نیغ ( دعلصلا )دنده یا

 ۱ 1 اا ( دیصلا ) هتسانعع ت رج ثدش رزرو وقتا لر هک هتساتعم فنالا سقم

 1 لوالا بالا نم ادص هیلاو هدص لاق رد هنتسانعم كلا كنهاو دصق هدننزو

 1 7 كرکید ییهتسزآ رب هرو هر اذا هدعص لاقب ردهنسانعم قمروا و هدصق اذا

 | رددآ وص رب هدید رو یسالیق تایض دعصو هبصن اذا دم لاقت ردهنسانعف

 ۱ ۱ ردهتسانعم ققای بولاپ شنوک یزوبو یک رباب روپ روند هو كسکو نلاق یغارظو

 ۱ | دواي هلا هاط یاعآ كن هشرشو هیف اهعش را اذا ههحو خسعسا تدمع لا

ag 

 a اذآ ثلاثثا بابلا نم اره ةروراقلا نلوص لاش رد هنسانعم كليا دن هلا یرد

 دعصلا ) ردبغا یدورو ندشلاث پاپ زنطرش هکر د حراش اص افع وا ادادس اہل

 .نوجغیدلوا دصقم هناجاح بایرا یهاک رد روند هناشیلاص و هنس ول وا كم و رلنرتحف

 ۱ ردهتسانعم لاو عیفرو زد هنسانعم دواجو مادو مهدیس یا موقلا دم وه لا

 ۱ ةیاملاقو ح زاشلا لاق ردیلیاقم فوج کا تی روند هثیش ولط یاد

 -مادلاوه لیقو ددوسلا هيلا یمدا یذلا ديلا وهو دععلا ىلاعت هلا ءاعسا ن

 | بغار دصق یا حاولا ف هلا دمصب یذلا لیقو هل فوج ال یذلا لیق و
 ۱ E فوح ¥ هب یاعت قح عب رد شلبا دارا هقیفد ر هدارو یاهفصا

 . دولوا مسق کیا "یش نالوا هل فوج ال نوج هک ردو یهجو كنقالطا دمص نالوا
 1 ۱ )یسهقناط وا لاغ ندناسنا یرب رژ تاداج رولوا نود ندناسنا یرب

 دان دود قیر 2 لوق دمصلإ هيأ س رایدلیا دانسا تیهولا دا اسیع تز هوا

 1 ماعط) | نالک اب ااک 2 شن دص هما و ] هیانعم و هک هن ردن هند ر لر وک ذم

 و هدنماکنه لاتقو كنج هکرونید همدآ لوشو یدلرویب تراشا هلیفمش لوق

Eیرفرسو راک الضا هک رود هتعاجو موف لوشو 2 راجا  

 3 ۱ را



3 ۱۸۹ Es 

 هدارو كفلؤم ديف ا یا دفص دفصلا لاش امم مو هنسانعم د ونو ا دافصا " ۱

 ا ] دافص الا ىف نی رقم 1 ویساو هنعج تنظفل دفص هلی رابع دویقلا دافصالاو

 نون د هفاب كجهدناادن رسا هدشزو باتک -(دافسلا ) ردنراشا هتسهعرک
 نابج یرلکدید یشوق رافیوط هکردیسا املا وبا هدشنزو جربز ( درفصلا )

 ( دلنصاا ) ردندنساعا رج هلیصف كنافو یرسک كره ( دیعفصالا ) ردشوق

 سره روند هب هنسن ین ایط و كنب تیاب ای وتسا تالو یو یف كداص |

 هنا نالوا زلرت الصاو ساما بلص یا دلص ضداو رج لاق یک شاط قاصو |
 اوا نولوا ردم دلو :قرهبال باک اذا دلی تک

 ادلص ةبادلا تدلص لاقش ردهنسسانعم قمروا هرب هلدش ینرالا کیا نکرد رکس

 لاق ردهنسانعم قمقخ هغاطو اهودعق ضرالا ادي تبرض اذا الآ بابلانم

 ج- ۲۳۳۳ ۳ ۳۳ ٩۷ و ین ف فوق و

 لاق رد هنسانعم قمادرف هلکلروس هنبرب یرب یرلشید یزآو دعصاذا لبطاق دلص ۱

 اذا ضرالا تدلص لاش ردهنسانعم قلوا كیریو اهشرص توص اذا هبایا تدلص أ

 تقرب اذا هتعلص تدلصلاق ردهنسانعم قههدلراب شاپ لک یک یوکس اط و تیلص ||
 ( دولصلا ) روند هئي قجن ایطو ك یکدلص دون I لح رفس( ددولصاا) ۱

 د رفتم نکلا .دولص و رد هی ذ هکرو د هنا نالوا زل دوب یکداص هدننزورویص ]8

 نالوا رانیف جک هلفلوا نیلاق یبدو درفنم یا دولص "یش-لاقب نوید هبهتسن ||
 نالوا زآ یدوسو ىلغلا طلا یا دولص ردق لاق روید هدیه ره و هکلم وح 1

 رارف هغاط ندسنعرفو فوخو ةنیکب یا دولص تقا لاقب روتلوا قالطا هيهقا ||
 دلا وص ىج روند هشيد یزآ نایاد رخ ) ةا ) دود مد ندنا د وعص و ۱

 ضدالا تدلصا لاق ردهنسانعم قلوا كبر هلسک كنمرمه ( دالصالا ) رولک |
 قلوا رمقج شنآ بوقح سس ندفامقح هدننزو دوعق ( دولصلا ) تدلص ینعع أ

 (ةدالصلا ( رو لو ثوص اذا یاثلا بابلا نم اد ولص دن یا داص لاق رد هتسانغم آ

 عیار بابلا ن رم ةدالص لجرلا دلص لاش ردهنسانعم قلوا لیحم هدنزو هدالح إإإ

 ( .دیلصلا ) لخم اذا لجرلا دلص لاقب ردهنسسانعم هدالص ( ديلصتلا ) ل اذا

 یش لاش روند هیس یجاردلیو هنسادنعم د رفتم روند هب هنن نکلا هدننزو ریهآ

 لوشو روند هبهقا زآ كب یدوس هدننزو بارحم ( دالصلا ) قیرب یا دیلص |

 كدا ( ءادلصلا ) هلوا نسدوس نکل بولوا رروغوط هج رک هک روند هبهفا |
 ءادلص ضرا لاقب روند هریرو نالوا نیلاقو كب یغاربط هلباه ةءادلصلاو لربك |

 لاقب روید هغامقح نسشتا هدننزو ناتک ( دالصلا ) ةیلص هظیلغ یا ةءادلصو

 ندنحاغا رافعو خ نه یعامقح رلود راثلا هنم نعپ دقن ال ناک اذا د الص دوع

 هک روند هدوس لوش هدننزو نسج ( داصاا ) یدشل وا ناب هدن رام یرلک دتیا دانا



 ۱ ۳9 دوق La نیت الل هعوضوم جا غص كا كح ولت هکر بد

 .عوضولا تهذف رد رهضم لماع كلاس ادعاص و رد هفط اعم اف هروک هنا كموح رم

 | ردهدنریدقت ادعاص نلا بهذف ادعاصف مهردب هتذخا هکدن ردهدنریدقت ادعاص
 1 ( ءادعصلا ) ردد آ یرلسرف كو رغ نب ركصو یاتکلا سیف ل اقلب دهاصو ا

 ) ءادعصلا ( رونلوا ق ةالطا هتفشهو چر هدننزو دفن ) ددعصااو ( هدننزو 2 رو

 ۱ ند رور دارم هکروتد هغ آ قول وص یدازوا نوز وا هدننزو هاحرب هلیعص كداص

 | سفت لاقب ردقح هلوا قا قلوص یدازوا نوزوا هرکصندکدکح یتجا رثأتم
 .لوف ىلع رود هغاربط هدننز و دعس ( دیعصلا ) الیوط سفت یا ءادعصلا

  هکر ولک دادعص و هانت رولک دعص يج هنسانعم ضرا هحو روند هب زو 4

 هل و دیعص و ضرالا هح ووا بارلا یا ديعصلا لع ذوق لاش ردقح هل وا ی م

 sS ىضت ر لا ىلع ماما وب و تادعصا اب دوعق)او ایا هند و هنسانعم قور ّط روند

 روند هرامو رق دیعصو رد ربذحم نددوعق هدراش رط نالوا سانلا رم دارم

 و 1 ین هفاسم دلم شد نوا الوط EE تلایارب یتعی د دال هن هدنسهکل وا سصم و

 0 مالسلا هيلع رد را و یوب روە ةد ردید و هدنب رق یرقلا یداوو ررلعشم

 | ردهتسانعم دیدشو تخ» هلنیتصف ( دعصلا ) ردعضوم رب هلي كداص
 مام هبادا روند هبآ رش نالوا لوم هلا شنا هدننز و مظعم ( دعصاا )

 | كفاك لهاو تكنابطا رانلا ځوع یا لعصم با لاش رد وخ ام ند دیعصت نالوا ۱

 | شتآ یسارحا نوخا قلآ یفیطل كنهنننرب هکرددوخأم ندنو یراریبعت دیعصت
 | قجهقح هنحاغا امرخ هل رسک كيم (داعصلا ) ردترابع ندنیخدنو نیست 4ا

 ۱ ۳۹ ) ی ( راربد ید لواح رارزود هدیز رط ناید رب ندا هکر وثید هدنک

 (ءادیعصو ) هدشزو یرابح ( یداعصو ) هدننزو ده ده ( ددعصو ) هلی
 نوزوا یسهدوک هدننزو هییارغ ( ةيداعصلا ) ردیراد آ عضوم ررب هدننزو ءاطبم
 | نیغو ن كداص ( دغص ( ةلی وط یا ةيداعضص دف لاش رونلوا قالطا هب هقات

  یدنلوا رک ذ هکر دقح هلوا دغس و و ردیدآ عض وم رب هد رق دنف رم“ هل وکس كن همم

 |هدنسهکلوا هبنمزا هلیرسک تنهدحوم یاب ( لیبذغص ) ردعضومرب هدنبارت ازاضو
 لد کلا رهشو هدایفارغح هک رد ج زم ردسانب 4 ناورشو ردهدلبرب

 نم رقالعا 3 ید یی دق تخم یاب كن هم را رد ریش زوم رب ردم وسر یارک

 ا ردهتسانعم كلبا دنب مکی هللا وغاق و هک كلو ىح كداص ( دفصلا ) رقح

 | (دیفصتلاو) هلرسك كنءمه (دافصا) هقلواو هدشاذآ یالابابلانمادفص هدفص لاقت
 ٠ زانیتصف ( دقسلا ) هدفص یتعع هدفصو هدفصا لاقب ردهتسانعم دفص هدننزو لیعقت
 اج رونید هوفافو نوهغیدل وا یونعم دنن هتساثعم هیطع روند «کربو

gre prea 

۰ 



 و نا .EA هدش تخم تک هفت ۳ a ا ۳ هجو ویو یضم "| ۹
 كما یرغوط هدکنا یک دیعصت داماو “یدو لامستسا هلوفف «هدیب

 قانو ردع ادا "یراولآ ق العصا لاش ردنوعا هلازا یه ور هستم
 د وعص ی هقال و اد وعص ثراص ادا قاتلا تدعصا لاق رد هنس انعم قلوا دوعص از

 لعفت ( دعصتلا ) رک ذیساک ادوعص المج اذا ةقانلا دفصا لوقت زدهنسانعم قلف

 "سلا ندعص لوقت فرد و اه نی دوعص نالوا هنسانعم هیقع رد همسانعم

iكنم به مه ( دعص الا ( هيلع س یا یدعاصتو  EESنیعو یف ك ەددشم داص و  

  Eدلی تدیعو یدیدشت دداصو یسک ورم ) دعاصالاو ) هليعط كنءددشم 2

 فأ وم رد هنن ساغم د وعض یخ هک کوب هل رسک كناط و كن و به ) د الا (

 دعصت یلیصا کو ندم اک دعصر دعصا ا ردا ناجا هل

 لصو ۵ هنل وا هدعاق)ا بت ءاغداو بلق مدت لعفت هاو یدب# دعصت ۱

 ردردصم لندن هغیص دعا صر دعاصا یار دعاصاو یدنلوا لاخدا روک

 رهطن یرالصا كنرهلک لقااو رالطا هک یدنا دعاصتس دعاصت صا هدکنو ۱

 ملت متر هک رک دیالا [ مال ف دعصب اعاک ] ویشا فلوم هلکن و و یدیا لقاثتو

 یدیا دعصت ییصا کو دنس اوم دعصب صفحو هدننا ونع یالث رشک نا هکر دیا

 اردتم ند هک . دعطصا: داسا ینطرا اف رکبوناو

 هدننزو روبص (.دوعصلا ) ردنمصتم ناکش رانو و ردشفلوا بلق هیاط ۶ 7 ردلاعتفا

 ردیباقم طو.د رول هر یمهل وقم هات وا راو ناد رتو عاط نالوا نداناش قلقج

 ةە لوشو ی کد ناعو او رولک 19 یک رذو راول رولک دعص يج

 شافاب نسب روات ی هثس نک هلکمروشود یرواب هقالنا صقات هنس وا 0 وش ونید

 دوعص دبقع لاق روند هشفو جوک و ترض و ردبد 1 تكغالع رب 0

 روند هشفو ترصو ج وک ییدو هدنشزو ءال واح ) ءادوعصلا ) ةف

 هدراغاط كسکو ب رونلوا قالطا هنب رکشا ناب هدننزو هرجا( هدعص 9
 هب راق لوش هدمص و راربد رسا روا سایق رمغ هدتسن نوح رکدتبا" اوا

 رووا قالطا هکشا قحاتو هیلوا جاان هفقل رغوط هلکقع راوهو زود کر 1

 ندنین دم ردد آ مضوم رب هدنع و ردیعسا یسرف كلاله ن تیوذو ردي ی |[

 تغاط یا عقاو هدندرو لول وس و رد دار وا یدعصاا e 0 مهاربا نب

 ندد وعص ) دعاصلا ( زدند آ وص رب هدندر و فوع ون و ردبدآ وز هاو

 مجرم دا كلذ قونا هی راوف ادعاصف اذک غلب 1 Ens :رذلصاف ا

 ہک

e 

 ۱ كم ربو تجزو د ۳۳ واتقشم رب همد آرب هدنبزو لقافت ) دعاصتلاو ) هدننزو

 ۱ یشدر و دعص و یک هلا روید هه رخ هدنز رط تشخ ضي رع یالیو هصق ع وتربو

|۱۳ _ 



 8 هدنزژو | ر ) ۶ 1دسصاا ۱ ظل ادیدش قتح یا د رطصم لحر لاق رونلوا رابع ۱(

 (دوعصلا ) ردهدلب رب هدماش رع لحاس لف كنافو داص ( دنفرص ) رونلوا تنسي 1

۱ 

 هنسانعم كدلك ةا ا ا هب هکم هجا رل رد مهدعصم ق جالا اتم راع ایفا ِ

 ت ٴيطح یا دص مم لاقت روند قوا

 او را راکش IE هح رس هکر دید وقرا والشاب یربا

 | اس دولک نادم ی ردشوتو نالوا ماص نوعا یراب یاضر و

 | هزایلی ندنرلیوت رولوا هحال آ هکر دب راک لند نکحوک هدیکرت شوئو هل مک

 ۱ | نالق هدنرپ هرکمندقدلاخاص و ادحو رغاب نالوا هدننص كنمسف تآ درصو راردآ "

 | نیالطا هرمط کیا نالوا هدنتل ۲ لد هللیسهینپ عين ( ناد ملا ) روند هناشن ضاب
 | دصف ندنآ مدلوا یت 1۲ لد رلتضعب رولوا هايس رد رلعاوف كلد هکر ونل وا 1

 1 و "دکروتید هنویق یشد لوش هدننزو هدیرف ( ةدیرصلا ) لوسا
 نامر ( دایصلا ) رولک اهر يج هل وا شا نا را ررمضو فض. لکت

 رد هدولب هحهقفو نایلوا یرومت هد طرق ( دیسهلاو ) هدنشزو

 . قعاقو هل اذا هد رص لاقت زد هک تساتعم ققلازآ هدننزو لیعش ( .دیرصتلا (

 د رطصاا ) یرلا نود هاقس اذا هد رص لاقت رد ۳ قمراوص هود ن ندنس هب ل 1

 ۱ 1 . ولنیک هود ا همدا طلا دیدد و نطو رابسک تیاغ هدننزو ت رطعع

  یزکذ عضوم هلنلوا هیلصا ىي“ هدننزو جرز ( درعصلا ) ردید آ عاطرب

 همم یاخ ) دخیصلا ۱ ردع ضد ر 2 4ب ی رهوح هلکنو فا رم ردلک د لجو

 ا هکر دید آ هدلب رب هدن راید ماشو یک رج رود هب هداب هدنن زو رفعح ها

 :E ف دعص لاق رد دنسانعف قم ةح هکسکو یمهلوقم ماط و نایدرب هدننزو دوعق

 1 ae هغاط هدننزو ليهفت ( دیعصتلا ) قر اذا عبارلا بابلا نم ادوعصي

 3 هدنسانعم قشج هغاط وشاو قرتادا ادیعصت لیلا لیعو لبلاق دعص لاق

 ۲ ۸ لق تل هروک ا كحابصم ىل قالوا عومسم ندبرع لامهتسا كتا
 لاق ردنوضا بلس یتاب هک ا ندهتسانعم ما یرغوط رب هبکنا درعضتو
 هیاذا اذا نعسلا دعص لاق ردهنسانعم كغرا ی هنسن رو ردحا ازا یداولاق دعص

 | دعصا لاقب ردهنسانعم كلک هبهمرکم کم ندقاقآ هل رسک كنهرمه ( داعصالا )
 هعفتیه ةنکما لصالاق هروک هنا كحراشو هدراصب كفلوم هک یا اذا جالا

 ی . یک كقک :هنب اید زاد و دح ندنرلف رط شو هرطو ال ردهنساتعم« کتک

 رایدایا رعت هلنا زا دحما هتع رع سکجلا لع هک هن ريدم با نضیضخح هتع رع هب کم

 دلا قداصد هدن رلتعح ر هت راف ز ط ماشو ه سهل راربد مهر دمی جالا انض راعو

SS 

 | اذا ضرالا ف دعصا لاقي ردت هتناتعم جک 7 ربا داعصاو نتا هتساتعم
RI a aaa me:سحر رس ی یو  

 جهت

 یف
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 (a EE ) نادصلا ( رواد نادض هنوف کیا رود هنسدیق رب كنءردو رونید

 .لاق هنسانعم قوفلا اخرش روید هنکترک ولفرط کیا كنیزک قوا هلیس هیلب هنو
 در رق هزا هدنزو روبص ) دودصلا ) نخل ا نيب يا نیدصلا نیب مهسلا عمو

 ایت وتو هم رس لواو هدس انعف لوح دود هساپل هصق یرلک دیک م دقم ند نم هدرپ

 هد زو دفدف ) دضدرص ( رارکج E بوغوا هرزوا هنآ ll هنس هل وقم

 كخغاط ر صوصحم هنس هلسف لیذه هدننزو طب الع ) دنساذش ( ردبدآ نوتاخرب

 د رص بح قح روند هب هنس نالوا شی و صلاخ هدننز و د رف ) د لاا ( ردیدآ

 حل ره 4 رلغاط و اص)اخ یا اد مه اب كبحا لوقت هم و ردد نالوا ضرغلال ۱

 هیطع کسعو روند هدیح رب یرلفدقاق هغارزم ین رلت ال قارزن و روند هنی رب نالوا

 د رص ورد رعم یسراف درس روند هقوغوص درصو ردتغل هد دان یحف هدیوو روید

 ادرمص یا مهسلا درمص لاقب هتسانعم كمروک ههنسن ینیدن آ قوا رول وا ردصم

 همدآ نالوا لمع كب هغوص هدننزو ح اتفم ( دارمصلا ) هذفنا اذا لوألا بابل | نم

 یا دارصم لحر لاقب رولوا دض هلکشد همدآ نایلوا لمحه هقوغوصو روند
 هلغاوا ربت یاب دارصم و درملا لع فیعض یا دارصم لحر لاشو درا لع یوق

 تابنرثا هک رونبد هرب ریقو رک ذیس اک رونید هقوا نالوا رلشیا بوک هغیش نلیت آ
 تاسبنلا نم ینعب "یش الو امب رجشال يا دارمصم ضرا لاسقب هلوا یلاخ ندرجشو
 كنتمص اعادو روند همدآ نا وا ل هقوفوص هدنن زو فتک («درصلا )

 ناک اذا درص سرف لاش روئید ۸ ۲ نالوا رولوا وادح و رضا یرب ناک هربا

 بولی هلغلاچ قوغوص هکرونید هدوس لوشو رک ذیس اک هنم ج سلا عضوم ربد
 ( دملا ) متلیال فم یا. دن نیل لاقب هیلوا درفو یی هیوا الصا

 اذا میارلا بابلا نم ادرص لجرلا درص" لاق رد هتسانعم كموشوا "ريت هلنییصف
 سرفلا دیص لاق ردهنسانعم قلوا رغاب یرب نک هربا كن او اهبرس درلا دح و

 بویفلبوط غاي هرک هدقدنای یدوس نالمولطو رد وهف هنم ج سلا عضوم ربد اذا

 لکوکو اعطقتم هد ج رخا اذا ءاقسلا د سص لاش رد هنشساتعم ققچ هراب هرات

 اذا هلع ,ولف د سس لوقت ردلمختسم ةع قلوا عراف بو وةوص ند هنس رب

 كقواو ًأطخا اذا ممسلا درص لاقب ردهنسانعم كليا اطخ ندناشن قواو یهتنا

 ملا درص لاقب رولوا دّط هلغلوا هنسانعم كمك بویلشیا هعيش نالبنا یال

 قوا ید و هل رسک كنم مه ( دارصالا ) رديف روظنم یتیدض نکل هدح ذغن اذا
 هناشن ( دراصلا ) هذفنا اذا مهسلا یارلا درصا لاقب ردهنسانعم كمروک هناشن

 تباث ن مصاع ندناهگا دراصو ذفا یا دراص مبس لاقب رونید هقوا نالوا دفا

 ندیا اطخ ندناشن هدنزو ۷ ( درسصلا ) ردیمسا ىس كننانج لقالا یا نب

 ۷۰ لوا



 ی و رس ی سس ترس سم سس سس حس سس سس سس سس سس سس سس سس حس

 ۳5 ( te E 8 كن هکر وتدهتقو رابلل فصن يخف كلاخو

 | رولوا ید فرمصنم ربغ هللیوأت هدلب ردیدآ هدلبرب هلیئوکس كناخو یعف كداص

 | مدا دویزم نزو نکل ردهنسانعم تبالص كيكپ هدننزو نوب اريح ( نودخیصلا )
 | یدلوا مولعم یهجو ردردصم یانعم هک هلتالص كفلوم هلغلوا صوصحم هتفص و |
hê:رای یو لها یو فیعض درف ( دخاصلا ) ردقلوا تفص هلناونع بلص یماضتقم  | 

 ج وازم هدحاو "یطفل دحاق روینص یا دخاص دحافدحاو لا روند همدآ نالوا | و ۱

 5 هدنزو دوعق (دودصلا ) ردبلاغقلوا جوان کا ید یظفل هدخاص | رهاظداذل وا 1 3 :

 ۱ بابلا نم ادودص هنعدص لاقب رد هنسانعم كليا ضا رعا بورب وح زو ند هنسن رب

 || كلبا فرصو منم نذهنسنرب یدآرب هلیعف كداص ( دصلا ) هنعضرعا اذا لوالا

 را كره ( دادصالا ) هنع هقرصو .هعنم اذا ادص االف دصلاش رد هتسانعم |
 | هفرصو هعنم اذا اذکنع غالفدصا لاقي ردهنسانعمكلیا قرص و عنمیخدوب هل رنک

 ( دیدصلا ۳ اذا ح را دصا لاقب ردهنسانعم كفلن ربا یسهلوقم نابچو هرایو
 یاثاو لوالا بابلا نم ادیدص لحرلا دص لاق ردهنسانعم كليا دایرفهلیحف كداص
 یسا شفلیتاق بونلپ وق قرهیانیقو رونیدهیوضیراض ناقا ندهراب دیدص و میش اذا

 . ]| روید هتبرق كلذک رونید هتسوشرق كنهنسن رب هلتیتخف ( ددصلا ) نويد هبوص
 | |[ ساسالاق لاق رد وصتم هرزوا تیفرظو و هبرقو هتلابق یا هراد ددص هراد لاقب
 | ددصب ااو برق یا ددص نم تذخا و الافق یا اهذدضر و هراد ددص یراد

 | لجرا ددض لاق ردهنسانعم قلاچ لا هدننزو لیعفت ( ددصتلا ) مالا ذه نم

 | ( ددصلا ) دولوا لباقم هنر یرب رللا هکردذوخأم ندنظفل ددص ویو قفص اذا
 ریبعت كلیا ضرعت هک رد هنسانعم كلك هنکوا یروقرا كتدهسکرب هدننزو لعفت
 یدصتو هیدصت هللادبا هناي یرهینات لاد كرلنووو ضرعت اذا هلددصت لاق روئلوا

 هدننات لتعم قح رديل وق كصعب رو نم هحو نکل ردندروک ذم ددص روند ید

 (دادصا ا) ردشلیا ریسفت ها ضرعت یی هتسهظح الم لکا هام هب ادص ید فوم

 یتبم هنعنم ندکو اس دوخاب هنض رعت هدلوب روللوا قالطا هنالپ هدشنزو نامر

 نربو وغآ هلالی هکردیععا كصربا ماس لوق لع كروناجرب ندنامشح دادصو
 رود هلو قجەراو هن وص دادص و رولک اد یج ردقح هل وا رک یرلکدد

 روید ههزتسیسهلوقم راچیراةدننوطنوحا ریست كرلن واخ هدننزوباتک (دادصلا )

 لاقی ردهتسانعم كغلهدرپ هللا روک ذم دادص نوناخ هدننزو لاعتفا ( دادطصالا )
 :هدتص هدننزو ءادع هلا دددن ( ءادص ) دادصلا تبه>ا اذا ةارلا تدطصا ۱

 ءادصک الو ءاع ردیدآ هعشا رب ولتط یبوص دوخا"یوق صوصحمرب ان هدنظفل |
 هغاط هلو یحف كداص ( دصلا ) یدشلوا نایب هدءربه باب هکهتن هکردندنآ لثم |

0 

E نی روند 



 و
۱ 

 ردب رغا كعد ردیعج كدیشم یظفل هدیشم سپ یدنلوا داربا اتوم قفص هلغلوا عج 0

 اهل افص و لعافلا ساب ةدوشم "یرقو هعشم نوصحو روصق ف یا یواضلا لاق

 (ةداشالا) هعفر اذا صقلا داش نم ةديشمو ةرعاش هدیصق مهلوقك اماعاق فص و

 اا هروک هثنایب تر اما رو هسا م قم رغاج هل وص عفر یئیشرب هلی رسک کنه ریه

 حدم انایع یتعب لا یلاع ینرک ذ كمدآر هدعب رد هنتسانعم قاب كسک و ییانب

 اذا مرک دن داشا لاق یدنلوا لامعتسا هنتسانعم كلبا رادماتو روهشم هلا انتو

 سهشتو رک ذ هلهو رکمرما نی هسکر ب رار د من و اهبق هیلع داشاو هيلع «اشاب هعفر

 نالوا باغ هداشاو یبننا هسرغاچ هلا زاوا دنلب رارد هتوص و هوصداشاو هسازا

 اله و اهفرع ادا ةلاضلاب .داشا لاقب ردلیعتسم هنسانعم تلثا ادنو فی رعت ییهتسن

 هود هصاخ هد زو باتک ا( دایشلا ) هکلها اذا هداشا لاقب رد هتسانعم كلتا

 بیط هد و اهاعد اذا ادایش دیش لبالاپ داش لاقب رد هنسانعم قعرغاچ یی ۱

 ردذوخأم ندنسانعم قعاوص نالوا رک ذ هک ردهنسانعم تمرد يوغوا ىج

 4 هد ید وب هدنن زو لیعش ( دیتا ) هکلد اذا ه دل تیطلا داش لات

 4 هکلد اذا هلن بیطلا دیش لاق ردهنسانعم ثتمرد بوغوا ییط کت

 شنوکس ی« رهح لوکس كن مجم یاو ییعفکداص ( دخملا ) 4 ةلمهلا داصلالصف)
 هنقرحا اذا ثلاثلا بابلا نم ادم سنا هدد لاق ردهنسانعم قدا بولاج

 دم لاقرردا مأشت هلکن ۲ رب رع هک ردهنسانعم كوا شوق یرلکدید نکحوک و
 هکردشلیا رک ذه ا ونع دماهلا تدخص قرهلوا زاجم یفوب سا اذا درسملا
 هدننزو دوعت ( دوعا ) رد نب هنب راک دلیا مشت رلب ع هلتدسا رخ نس٤ وا شوقا

 اذا اد وضع هيلا ده لاق رد هنسانعم كملحید بوت وط قلوق هنمالک كنهسک رب

 ادخص رابلا دضص لاق TY قاوا یسا ك اوه رلرتحف (دخعلا ) متسا

 نارکس ( نادهدلاو) هدننزو دودیح ( دوخ لا ۱ هرح دتشا اذا عیارلا بایلا نم

 نادخ و دوخص مو لاقي رود هنوک یسا كب ردد زیاوز رد هلیحف كناخ هدننزو

 تالآ یهلوقم كنلوک هکر وتد هایت یافو كب تیاش داخو دوخ و رطاددش یا

 نیع هدننزو لقیس ( دّصلا ( ةددش ىا ةداح صو دود رخص لاق هلوا زایا راک

 ردقج هلوا یرب ینیدلوا ضیفتسم بو انیق كعاعش ردیاتف آ ین رک هی ۱۳
 لحرلا رص لاقب رد هنسا: ءم قمل وأ لخاد هباوهیسا لب رسک كن ء هه ( داشالا (

 ءابرطا دخ لاقي رد هنسانعم قفصا هلی رارح كن وکیراک ایقو رطا ف لخد اذا
 نوحا قفصا اعاد هلغلوا دراي تیاغب یزوک كروک ذم روناج نیا او ۶ ىلصت اذا

 كيم ( ةدخحملا ) رارديا قالطا تس رپ باتفآ برک یا آیا رود نت وک ی زوک

| 
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pAتوا[ دوهشمو دهاشو  BR(دہشلا) ردقجهلوا دوهشم  
 E 1 هلاه هدهش ردزاج هر ږی كرش ةنسانعم ۱ روند هاب هدننزو دهم

 دهشو روند دنلاب څرک دهش هروک های كح راس هل رک نیش رواک داهش ىج

 | كنم مه ( داهش الا ( رد دآ كي وصرپ هدد روت یتعاج قلطسلا ون ندنس 4ق هعا رخ

 ۱ رفو همضحآ ادا هدهشا لاق رد هتسانعم تمروتک هروضح ییهتسنزرب لک
 ۱ ۳ 1 اچ اذا دیرالا عدها لاق ردهتسانفم تمروک ضیج قلا لا
 ۱ هدهاشمو هرکاذمایو لی یسفن بولطمای هبعالم هک ردهتسانعم لک یذم ند هبنکریو
 ۱ یذمآ اذا مالغا دهشا لاقب ردتراتبع ندکلک دیقم ءام ندرکذ یشان ندزذلت هلی
 ۱۱ الف لق اذا لوهجلا ءا ىلع لحرا دهشا لاقي ردهنساتعم قلوا دیهشو
 | لحرلادهش لاق رد هنسانعم كلك یذم ندرکذ یخدو هدننزو لیعفت ( دیهشتلا )

 دیهش هد هکر عم ردلوعقم مسا ندروک ذم داهشا هدننزو مرکم ( دهشلا ) یذما ادا
 كناه ( ةدهشااو ) هلیاه ( ةدهشلاو ) هدننزو دعقم ( دهشلا ) روند همدآ نالوا

eشو ۳ 1 اذه 8 روید رب قجاوا را كش  

| 

0 
| 

 اإ یطرف رد روه شم بیدا دیهش نب كالا دبغ نب دجاو یدیا 9 دیهش با
 1  شنوک هدنزو لیعف ( دوشتلا ۱ رد كاتك ما راطعلا 9 رو ۲ 8

 دوخات ردهنتسانعف دیوشت هدننز و لعق ( دوستلا ( رد هنسانعم تلسکوب ب وغ وط هر

 قجلاب و,جرک قجاویص رااود هیرسک كنيش ٍ دیشلا ) رد هلا همجم لاذ راتو
 | مد هلباونع طالب وا نبط نم هدنض رعه ےک یرهوج روند هیاوص یسهلوقم

  هتشاط مردلاق طالب ارز هلیم ردقلوا طالم نالوا باوص ردشلیا طلغ هلکتخا
 .رواوص را ود هلکن هک رونبد هروماچ طالمو :ءاوص راود 77 هی دلکخ د

 طاا داش لاق رد هنسانعم قماوص هلا اوص یراود هدننزو دیک ( دیشلا )

 کاله اذآ لحترلا داش لاقب ردهنسانعم قلوا الهو دیئلاب ءالط اذا ادیش دیشب
 أ طناح لاق روند هاب شعاوص هلا اوص نالوا رک د هدشنزو نم ( دیعلا )

 ( دیشلا ) ردل وعفم مسا یک لیکم ویو دیسفلاب ینبم نعي لومعم یا دیشم سصقو

 كن رهوح روند هبانن شل وا العاو عقر یرغوط هیاوهیتعع لوطم هدننزو دنوم

 | ردطلغ یسعد ردنوحا عج هدننزو دم دیشمو نوجا دحاو هدننزو ربما دیشم

 J یرهوح الوا هکر د ح داش ردیعج م هکر دهدیدم نالوا نوعا عج ارز

 . یسد نوا عج و نوعا دحاو ۱۳۹ رد عطا لق ندیتاسک یرو زه لود ۱

 رلارعتس۱ * 
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 |  iید ندنداهش دهاش و یک مکد زر نو رولک د وهش ی دن تماما

 بخت رو دهش جج كىو ررید قناط هدیکرو هاوک هدیس راف هکر دلع اف ما

 كن هق ات رلب ص هکص ردندانعمو رولک داهشا و دوهش یا عج و یک بحاصو ی

 راس و یرد یرلک دد شاو كلوص ومد نالق هد رب ینید روغوط  SEهننامالع و

 دهاش و مالساا و ةولصلا هيلع ردند هوښ ءامسا دهاش و رردا قالطا ه۶ادلا دوهش

 قالطا هنن وک هعجو رونلوا قالطا هب هطفح ی هب هنس رقو رونلوا قالطا هناسل

 ندا تل الد هنکلک رکو ب بول وا سنج كلآو رونلوا قالطا هزدلپ و رونل وا

 كوس ندا روهط هحرارب هدي ییدغوط دلوو رول وا قالطا ها یسک ر کس

 هکرونلوا قالطا هتیلصو ما نلیرجم كياپو رونلوا قالطا هیوص ظیلغ هدنزرط
 | مح رام رلشد هک روک زدلب هک رد زا ب رغم دهاشلا ةواصو رولوا ا هګ روف ۱

 | یهنا رد سقم هل رک | كنه رو نم *یتاعم هدنسهع رک [ د وهشه و دهاشو ] هکرید

 ( لاق ردهنسانعم كسا یتشلیا كل دهاش هب هدامرپ ندمدآرب ) داهشتس الا استشهده 

 لوهعا ءانب ىلع نالف دهشتسا لاقت رد هنسانعم قلوا دیهس و ءداهشلا هل اس اذا

  ۱هدنو و رد هنسانعم هاوک و دهاش هد زو ریما ) دیهشلا ( ها لیبس ف لتف اذا

1 E و قداس اهعم 1 نلاعت هلو هته و ح راشلا لاق ردد زیایز هد هلب رسک ك 

 | هلوا قلح فرح ینیع هک یئزو لیعف ره یک كنیشو هیلعو هل دهش نم یا
  ۱هنس ەد رطم قوا خیاس هد هل سک كناعفلا ءاف نوسل وا دماج و فص و ر

  ۱دیهش و رود هیسک نالوا ه قوئومو نیما ه.دنص وصح تداهش دیهسو رد بم

 رضاح هدنلع ءایشا عوج بویلوا ئاغ هثسنر الصا ندنلع ردندانسح ءاععا |ا

 مش رلع نع تیغ ال تلا ةلاو ردیف رش ما كنالعا و لحا ثاذ نالوا أ

 | ینعع ليعف رونلوا قالطا هنالوا لوتقم هللا لیس ق هدعرش فرع دیهش و

 | رضاح تجر کالم هنلقن دوخاپ هنلسغ قالطا دیهش اک او ردلعاف ینععو لوعفم
  ۱ ۱یساوا منم هلا تنج كن آ یراهکئالمو العو لج قح دوخاپ ردینبم هنیرلقدلوا
  ۱ 1و دم هفل اس هبلاخ ما هدتمای مو دوخاب رد یتیم هنراقدل وا دهاش هدنص وصخ

 ضرااراتم ی۶ل هرزوا هدهاش دوخاب رد وع*دل وا نداوذ نا وا داهشتسا أ

 رضاع هدیهلا روضح بویغا تافو هکایوک دوای نوهغیدلوا طقاس هرزوا

 ؛ كدیهشسو ردییبم هنکیدلیا هدهاشم یتوکلمو کالم ماع د وخات نوعغیدل وا هدنزو

  1(ةدهاشلا)ر ون وا قالطا هض را هل اه ) ةدهادلا ( هدنزو ءام ک رولک *ادهش يج

  ۱ 1دهشلا ) هناع اذا هدهاش لا رد هنسانعم كمروک ورور ین هنسنرپ هدننزو هلعافم (

 ٍ | دهشم اف لاق ردیلباقم هبیغم روید تولا شلک ندناب یرا هاش نس

 یدابش لک هدهدعق ینعی هدزام هدننزو لعفت ( دهشتلا ) اهجوز مضحدق تناک اذا ا
 هه سس ڪڪ ڪڪ



 1 لاق E لاعتسا هدنسانعم ڭكمروس بوغوق هلتتسانم و رد هنساتعم |

  رولوا لامعتنا هنتسانعم كليا هیهشت و یقن هسا یتسهصیقن و بیع كمدآربو |

 1 هک ردب دآ تابنرب لوکس كفاق و طی كش ) ءدقشلا ) رد نطدرپ ندنس هلق لس ۱

 دهشا لوقت رونأوا ارجا هنسا رج مسق رک رولما اکو رشزایم ا ناوزا زوایما

 1 | ددلعاف عسا ندنآ ( دهاشلا ) هرضح اذا عیارلا بابلا نم ادوهش ښا دهش

Al. و اه ی RN a PS AR Pa 1 پر GS ۱ e A ۳ EE ۳ 

 FE تب تک

 اإ معج قرق اذا مهلمش درش لاقب روتلوا لامعتسا هتسانعم قمغاط و هدرط اذا

 ۱ ۱ قاق دو رطم هلل رک كنهزمه ( دارشالا ) هبویع سانلا عم ذا نالش درش لاق

 هدننزو ریما ) ديرشلا قاب ( ادب رط یا ادییش هلعح ادا هدرشا لاش رد هنسأنعم

 1 ردهنسانعم كمريو لوكس كفاکو ىعف كنيش ( دکفلا ) رولوا ولدوسو ولغاي
 إ ردعا هيض كنبش ( دکشلا ) هاطعا اذا لوالا بابلا نم ادکش هایا هدکش لاق

 اا مظعلا هحو ىلع هک رد ةنسانعم رکشو هنسانعم اطعو ششخم روتید هکر بو

 || هدرلنو هدننزو لیعفت ( دیکشتلاو ) هلرسک كنءهزمه ( داکشالا ) ردترابع ندکلیا
 1 قعازق یرنک كلام داکشاو هاطعا اذا هدکشو هدکشا لاق ردهنتسانعم كمريو

 اإ توارب هدننزو یکربح ( یدرعشلا ) لالا لاذ ریتقا ادانالف .دکشالاقب ردهتسانعم

 ۱ ۱ ( :اذ مسلا ) روند هب هقال هدنورو تسح هل اه ( ادر ما ) ردیدآ رک رب دوخا

 هتقیفح كلی هتسن ر هدننزو هداعس ) ةداهشلا ( رد هنسانعم ةاد ریش هلا همد لاذ ۱

 3 | بابلانم ةداهش دهشو لجرا دهش لاقي ردهنسانعم كلج یعطق بولوا علطم
 ١ فیفخم هک رولوا هاکو ردهنسانعم زع ربخ هداروب اعطق ربخ اذا یمالناو عبارلا

 ی هروک هننایب هدراصب كفلم راربد لجرلا دهش هلاکسا ییاه نوحا

 ا هک رولوا لا تزیصیو هلا مصب لواو ردعوضوم هنسانعم ةدهاشلا عم روضح
 ا دوېش e نکل روتلوا لامعتسا هدد رج روضح اضعو ردقحهلوا ع

 | كادهاش هک هداهش و ردلوا لامعتسا ىتظفل هداهش هد هدهاشلا عم ر تب ۲
 | ىنا ندعالطاو مع نالوا لصاح هلیبس هدهاشم یا تریصباب هللا سصب ردقجهلوا

 1 رب تداهش و یها ردلمعتسم یخد ادرجم ندنظفل هللاب و فلحا یا اذک هنا هاب
 ۳ رات قلقناط هکردهنسانعم كمبو ربخ ءرزوا هجنو ییدلی دوخان بوروک یرما
 ۲ | ةداهشلا نم هدنعام ىدا اذا مبارلا بابلا نم ةداهش اذکی ديزل دهش لاقي رووا
 زا ها لاقوا هلا بتک وا هلا لع ىا ةيالا [ وهالا هلاال هلا هلا دهش ] یلاعت هلوقو
 نب او ما ىا. ها الا هلا النا دهشا نذؤملا لوقو رديمزال یانعم نیربخا نبدنعم

 2 FT رک ذیس اک رونید هغفلوا لتق هللا لیبس یف رولوا مسا هداهشو هلا هلا النا |
 یدنلوا رک ذ هک هنسانعم فلحا لرد اذکب دهشا 3 كجد مرديا ني ن

 لاق ردیلباقم بف هک ردهتسانعم قلوا یضاح هلحمرب هدننزو دو(

 متاح



 و

 تم اچ

 و ولت یکجا و را

۱۷۹ 

 هکر دت زابعندق رح نکس ( ةدیدشلا قوا )ردنا لحررت هدنن زو ناتک ( دادع ]

 یرج هدنلاح یناکسا ردیلپاقم هوخر فورح وو ردهماج یالک كقبط تدحا
 هلی رک كمرمه ( دادشالا ) ردشملوا فصتم هندش هلغلوا ستم اما توص

 ردهنسانعم قاوا یحاص هاد دیدشو دنت نعپ قلوا هدیدش ياد هلیا هسک رب
 كلاد رارید اذک ن ناک دن دشا بو هند دیاد هع تاک ان لقب

EAهل اد یاد هدل وا هدرب كڪد دهسا دف فن راربد اذک ناک دقل و زن تا  

 لع ق وب دص فس وب A لییصفش لعفا ) دشا ( راردا ترا هدیناب و بلق ۱

 تسو ءوحا هک رد ح راش ردع” یزژردار كنب رت رطح مالتساا هيلع و ۳

 سم 4ا دا ردتدثم هرز وا قوا رفش رب نا هد ریس و ریساقت 4ح مالسلا هیلع

 ثدحم رو ردیسهینک ناولجر ( دشالاوا ) رد هابع یذخأم كفلَوم ردق و یتالوا
 ( دامشلاو ) هدنتزو :دوعق ( دورشلا ) ردرلا هلمهم نیسو لوق ىلع ردیسهبنک

 لاقب ردهنسانعم قجاق بوک روا راوط هلک كش ( دارشلاو ) ليك كرد
 هدساسا هک رد جربم رفن اذا لوالا بابلا نم ادارشو ادارشو ادورش ریعبلا درش
 اما لاقف [ ربع درشي اما ] هنع هلا یضر ةاوشت مالسلا هیلع یشلالاق ةيانكلانمو

 لغشا * هک ردتراشا هنسهصق رب كنبرلتمضح تاوخ ییالک الف مالسالا هدیف ذنم
 ندنسهلیق میت وب هد هیلهاج هک ردوت لبصا ردیأشنم كنلقم * نیا تاذنم

 هدنسهدارا اص بوروتک ای م ولط جاقرب هنیرب ندب ص قاوسا نولاخر

 لح یدیشعالوا مالسا قرش زهظم زونه هک یرلیانح ریبح ن تاوح نکیا

 ای سپ یدلک هناقوت هلقلعت هنلاجو نسح هدکدزوک یوناخ لوا بوک هروب,زع
 هتسینشاچ بو رد زوح یر كم ولط بولک های كنولاخ هسه ويش كابا رتا

 لاقتا هند ربع بوینااب ید" ی آ ید ردزوح قرکید بویغب ی آ یدقاب

 نامه لاق هدنلا کیا كن وناخ یرل رغا یرامولط شلزوح یدمش یدلوا هدننروص

 نوسان هت نوناخ یدلبا رطو یاضقو ترشابم هن واخ نسنوط بوک هیچ هنگ

 هاو :.للصاح ردیک غاي هسرویلاص یعولط هدا دایرف هک ردقوب هسک هدقا رطا

 هروک ذم ذصق و بولوا مالسا بایفش تاوخ نامز دعب یدنوب ینلاب هاوخانو
 (ادورشلاوف درانشلا ) ینا رلیدرویپ هانک ک١ ھغلوا يوپ ترضح عوج
 یک مداخ و مدخ هلنتحف زولک درش ییج كدزاش ردغفص نددورش مهدننزو روبص

 ع وبطم كن ها رعشلا نيب دورشو فک رزو رو ز هلنرتمض رولک دره ییج كدورشو

 قالطا هراعشا نالوا یشتتم رایدب راید یک لثم بر ندنشدلوا هردا و هرکنو

 ی رد رعش دارم ند هیفاق هدارو دالا ف ةرباس یا دوش هیفاق لاقب رول وا

 تا حاق تبودیک روا هاد هدننزو لیعش ) دی ملا ( رد یب هنس هقالص ٽي: و



 ےس

 هسقن فلکی و ا ن نر هيلع نیدلا | لغ دارا [ ۾ ؛لغالا دحا نیدلا دا نا 1

 دیقا لغواف نيته نیدلا اذه نا ۷ ها ثیدخا لم وهو دف اط قوف دابا

 قیفدرت ۱9 اوت یتیم E N 3 رواج و د هد رکم کم هکريد مریم [ قف قف ر

۱۱ 

 1 3 هرزوا شاطقالبح هدشیش مرح رادصک ها دصق هدهاج هجمع ز ىدا
 ۱ رردنا تایکا ةت 4 سن لاعا هن وک هبفامو هحوو دوج هدش رش تب هاکشیپ

 31 لج هننواخر ك ریقفوب هک دتسا رج ز ندهداشم هلا نیقلت قیمش تیبا ا یا

 |[ دشاط قالبج هدننارذک زور دنچ یدلیا دیدشتیددشت هکدېک بویلوا یمتم هلب
 | مور .داجب ندمایقو دومقو ضراع یتلع یزص هنیرلزید بولوا رأت یدوحو
 . | هک رونلوا قالطا هسک انو ليم كب هلیس هينب لعاف مسا ( ددشتلا ) ىنا یدلوا

 ددشثم لجر لاش ردموم ذم درم ندیاددشت ندقافناو لدبو هرزوا تیناقح ینلام 0
 ظفلو دد زنایز هيض كن ءرمهو هلیمط كنيشو ىف كن همه ( هدشالا ) لیخحم یا
 لاک ینعپ توق دارم ردعقاو هدنس درک هالا [ هدشا خل یتح ] وبشا روم

 ظفلو رولوا هدد كتشاب زوتوا هلا کس نوا هدناسنا هک ردتقاطو توق
 ۰ و سلفا هدسدکیا هک یک م هک كن[ ردد رفه" هرزوا یسانب عج دوم

 ۸ كطفل زدعج یسک دشا 11 ىلع ردق و لات ییعب یرمظن درلن و و رد راد رفم

 ۳ سم هل دک كنیش ردهدش ید رفه فاد لعو یک دیدابعو لیابا ردق و ید رفع

 1 هلیحف نیش رددش ید رفم ضعبلا دنعو لعمج هرزوا یزو لعفا ی ہن هیت هلعف

 ا یک بّوذا و بذ هل راک د ود اکیلا یو رقف هریک هرلضعب و یک بلک او بلک

 ۱ ۱ دسایف رب دقت هنوک و سپ ردلک د موم ندب ع یزهک دشو دش شا هکوب اوت

 | رد بم هتیعب هتس هجض كنيس | رهاظ لوق روا هلي كلو رمه و كفلؤم رد یم

 [ دشا غلب اذا ىح هدفاقحا : هروس و هل رابع تكیاکد رفه لیقو یسصاو ی

 دیع و یهنا ردثانا مد ا دلقع و ا ا ا ادا ه دنس هم 9

 أ اهل لمعتست ۸ ىلا عولا ظافلا نم وه و لغعلاو ةوقلا (e سنلغآ لع
 :E هليل وق عجال د رفه دشالا نا هاضتقمو هدح و هلوقل هضفانم هیقو هدنا و دنحاو

 | عقاو هدنتسهم رک الفط مک رخت یربعض هدحو هداروا نکل ردشلیا داريا ضقن
 ۱ د بو یناق ردغص و نزیبدس هدنزو ریهآ ) د دشلا ( یہا ردعحار دنظرف) لفط

 لی و دونلوا قالطا هروالد و ردامیو رونید هثیش مکو یوقو روند هیهتسن
 : || تان رلتمنیح رکا قیدص دندش و روش وا قالطا هنالس را و*رونل وا قالطا هنک او

 ۲  ردید آ عاشر هدننزو ريباز ) دی لب ( ردن دنیا دحم ساق ی دی دس و ردن دنسولا وم

۱ 
۱ 
 یا

 1 دشوا مناو کن ۳۳ وهو هدماعنآ هر وس هج را هیلع یواصب هکربد جرم
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 ۳1 تدریسا لقب رد هنسانعم قعروغوط یدل و هلا ید قص رب نوتاخ هل ر ہنیک ۰

 رق وج هلا همحع یاخ ( درعش ) قلدنا "یس یا ادودڪش لحر لاش رونبد "دمدآ

 نادشنانعم وانا هل دن دشت كلادو یرسسک كنیش ( ةدشلا ۱ ردیدآ لجرر هدنژو ۱

 نم ةدشو دعاا لع لس لاق ردهنسانعم كلبا لجن هرزوا مصحم هدکنحب رلیعف 1

 هدو رده وس ص ها اش انعم و هدحاح هکر د ح راش هيلع لج اذا لوالا باللا |

 داملا دشو ادع اذا ینامثاو لوالا بالا نم ادش لج را دش لاک ا ندکتعا |
 عش را اذا راپ را اش لاقت ردقلوأ قاشوف او هک رد رابع ندنعاشرا زدنوک 1

 هوا اذا هدش لاش ردذ وخأم ندنو ییاعم یاب ردوب هل عوضوم یانعم لضا أ

 قفلعاقو قلوا مکمو یتاق یهنسنرب هدننزو لاعتفا ( دادتشالا ) بوق دقع نمی

 هد رسو راس EY N هنسانعم ك رکسو دیش اف دیش لاق رد هنساتعف ۱

 قلیافو قعوط هلکل درنو قلیناف یشیارو دنشا اذا "یشلا ددشت لا ردهتساتعم

 تیدلا هم و رده شانعم ا قعوط هاو هلک د رس یصوصح رب جد وا

۷ 

۱۱۷۷ 

 هلتسانم وب ردلیصش لعفا هدشزو دجا (دپسالا ( ردم وس ص هيا وئع دیف دبغرو

 درسا وه لوق روث وا قالطا همدآ یحاص رانو مرخ و ظقب و ترص تیاخت

 رواد ههنسن شوخو لزوک هدننزو دهم ( دمسا ) ظقاو مرحا یا كنم هر

 لزوک ندتلفغ یلاح قلقنایوا ردنوخما هحوازم دهم نسح یا دهم دبس “یش لاقت
 ندکزالو هزات هدننزو روهج ( دوهسلا ) ردشفلوا ریوصت روزم یانعم هلغلوا
 7 یانعم روند هب ولت اق ولد ددشو یوذ تساق دنلب لوق لع روند هناوح

 مه ( داپسالا ) دیدش لیوطوا ثدح ضف یا دومس مالغ لاق ردروصم

 ربیغو و ردیعسا تغاط رب 42 ف كلادو نیس د ةدحاو # هرز هندل واذا دل ولا

 رد دیشب نکل ز د بد هب راشعا هعش دوخای ۰ رک 1۳ های تح راش ردقیصنم

 د رویا نتف ) دیس ( ردیعما یدح كنايح ۷ ماحوا هدشنزو رفا ( دیس )

 ردیدآ هب رق رب هدنساصق

 نی دن و وو اهم ی 4 ملا نیشلا لصف

 .a كش ) ةدحلا ( ردفام ی هدیس راق روند لاح كلدرشو قلی اق ردم ا

 تادش هد راس SR كٍ E هلرحف كنيش ) دشلا ( ردح سےد هلا ه٥ ص هان

 ردتشم هلسا ونع زاها هدناهما e اعقاو یادش ایا هد ییس هه را ح راس

 یوق ییهنسنرب دشو هعافترا وعو ىحأتلا دشو رابلا دش ا انا ساسالا ق لافو

 رد هنسانعم قله کم 1 هنسنر و ها وق یا هدصع دش لاقي رد هنساذعم یا مک و

Aكلد رس و نفلبمتاق اف هدننزو لعفت (ددشتاا) ادع اذا سر ا لاق ردا  

 هدننزو هلعاقم ( ةداشل# ) هيفدتشا اذا مالا نالف ددشت لاق ردهنسانعم كلیا



 بز 4

 رک ت ہانی جاقرب ( دونیوتب ] ردیسا لر هلی

 | بوردلوط هليا ینا هلکلیا دصف ینرمط كنهقان بول آ راقسرغب هک ردیماعط .

 كليا قنایوآ یدآرب هدننزو لیعفت ( دیهستلا ) مونلا لیلق یادهس لجر لاق

 ]لنت ین زر ةد هت تیر هد رپ كحد مدلیا هدجاشم تلا یقحههنلوا

 | رخت ذهب یا هدیب هلم تیارام هد ایا روا وا نهواو شوشغم لعفو لوڌ كمدآ

۱! ۷۹ 

 | هنوک رپ كنهيداب لها هدننزو مظعم ( دوسلا ) ردثدع براضم نب نادیسو ردیدا

 | ىر هدتزو هلعافم ( ةدواسلا ) ردندنرلماعط قلتیق رلردا نايربودنب ییزرغآ
 | كمروسبوغوق یتالسراو هدیاک اذا هدواس لاق ردهنسانعم كلبا رکمو دیک هنیرب
 | هرزوا قج راوط هلغلوا هصقو زآ قلتواو هدرط اذا دسالا دواس لاقب رد هتسانعم
 5 و لاقت رد هنسانعم كم ردشکح ی وا هنوآ یرب هل رعآ بويمەرا وق

 | قلولوا هلا هسكرإو هتلفو هرصقل هنم نکع مو اههاوقاب هتللاع اذا تابنلا لبالا
 |[ دواس لاق ردهنسانعم قلوا بلاغ کا بودا ثبحم هدنصوصخ قلهایس دوخای
 ۱ هدنساضف هفوك هلیحف كنيس ( ةیداوسلا ) داوسلاوا ددوسلا ف هبلاغ اذا االف

 | «دوسکم ؛ددشم یای ( دیسا ) ردعضومرب ليف كنيس ( ناتدوسلا ) ردهيرقرب
 | كيم ( :دوسلا ) ردیرق كن هبایر نورع هدننزو هدیز ( هدیسا ) ردصخت إع ها

TRE 

 ۱ نانلوا رکذ مدآ نجا رود هب وص لو هدنزو هلعفم را رکف دواو و

 ۱۳ اا ولا هم بام یا قدوم ءاب لاقت قوا البم هتل داوس
 1 1 هیلع فوم هک رد a ردندنږدح هدوس يا ن ناعع ردهشک ( هدوسوا (

 | إً[ لاجالباک ربت ردندباغ یلامها یدوسا رج پودیا رکذ يدوسا مهس هجرلا
 ۱ ۱ عوضوم هدنسهشوک بوسنم هند رط نع ثكشرش تس دوسا رج هک رونلوا 3 ذ

 | كايشانانلوا حارخا نوجما سنا همدآ ترنح ندنج,ءادتبا ردشاط هایسرب
 ۱ شآ هلعفلق دعیدو هننورد كنآ یر رارقا لب اولاق اه کبر كلا رو
 ا 2 ضح رو لصالا ق زردیا ادتبا هفاوط جاج ۳0 نوجا دیدج
 ۲ | كئیس ( دهملا) ربشمریک هکر لوا هلسهسمالم تیلهاج لها یدیا باتلاع
 1 یک قرا ردقلزسوشوا دارم هکردمسا هنسانعم قلقنایوا هلئوکس كناهو یمض

 . ادهس لحرا دهس لاقن هنساتعم .قلوا قنایوا ردردصم هلن ( دهسلا )
 رونیدهمدآ نالوا زآ یسوقوا هلنیتمض ( دهلا ) منی م یا قرا اداعیارلا بابلا نم

 مهلا هدهس لاش و دهسا هتلعح ادا اديه هدهس لوقت ردهنسانعم قماعو وا نعي

 مليح كنيس, ( ةدهسلا ) ردلوعفم مسا ندنآ هدنزو مظعم ( دهسلا ) عجولاو

 لاق ردیلپ اقم تلفغ هکنوسلوا یتطاب رکو یرهاظ رک ردهنسانعم هظش قلقنایوا
 دامعا رب هلتهح ربخ دوخاپ مالک نم یک نالو هکر دندانعموت هظش یا هدهسوذ وه

 ی لاک کس ۴
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 دو و یر

 قالطا ههظع روهجو هربثک ددع ولیمج ندناسناو فیراو یرقلا نم اهلوحام
 داوس و مه اع سالام ریذکلا وه و [ مظعالا داول اب مکیلع ] ثیدحا هنم و رووا

 هناد هدیس راف هکروتید هب هطق هايس نالوا هدکرو رار د ید بلقلا ےب هک بلقلا

 لعحا لاش روید ید بلقلا ءا دن وسو یاقلا دوساو بلقلا ءاد وس کا راربد لد

 ۱ رددآلحر رب داوسو هس ف یا هاد وسو هدوساو هد او كيلق داوس ق اذه

 هفوک ها و سعد ال را رای ند را قو E كنەكلوا لوا قارعلا داوس و

 هد مک ری ) داوسلا ( ردیدآ عض وفر هدنب ارق هاقلب داوسو رد رابعندنال وا هدد

 یدلسفرد ردصم ند هلعافم هروک هلوا نکل ردتجل هده كنيس رد هنسانعم نیش داف

 / یا اداوس هن دواس لاوقت نوح راک دا به رق قصو داوس هس زیر رامدآ ندا

 ضراع رزق یک و نویف هدننزو باغ ) داوسلا ( ردیسا هروک هیات و هب رراس

 ضراع هناسزا كاذک د وسه وهف لوهعا ءان لع ملا دس لاق ردض صرب رول وا

 هکیداوسو رد رابع ندنسب ا رد هلی تع قوح ك ییامرخ هک ردتلعرب رول وا

 قاروح هک روند هکللشپ نالواضراع هغن رطو رود هغلب راص ضراع هدکب و هغم راص

 یوصنالوا تر وم يه رزرو ن تلع رول وا ردصم داوسو رول وا یک و ندکمحا وص

 (دیسلا) رک ذس اک ةد وسم ءام برشاذا اداوس دوسب لح رلاداس لاق هنسانعم كما
 سک كنيس ) ةناديسلا ( رود هد ر و ندعایس و روید هی الس زا هل ر تک تنیس

 یدنل وا ک ذ 95 رد باقلا ذبح لیس هی رفصم ( ءادب وسلا )روند هد رو دو

 شغد ۷ اف ندنب اه لاو ماما رد دآ هب رق ر هدنساص ناروح هادی وسو

 .i اج هلا صحو هدلبرپ هدننی هلارح هلا دمآو عضومر هدنبرق هتیدمو ردنداروا

 ظ هادی وس بلقاا ءاد وسو ردد وم ندنظف) دوسا ) ءا۱د ولا ( ردندآ هب رق رب هدب

 0 قرکدید یوا دروح هک ردیسا روش ( مادوسلا االى ۶
 هدننزو لعفت ( دوستلا ) رددآ تلایارب هدنساضف صج ءادوسو ردعفنا یوراد

 هلیس هما رغصم ) ديوس ما ( جوز اذا لج راد وست لاقب ردلمعتسم هنسانعم كفل ول وا

 وروط غاط لوش هلنوکیس كواوو یصق كنس ( دوبلا ) ردیتهزگ لرد
 هلتتسانم و و اھ روند هدوس هب هعطق رپ ند هل وا قلساط هرقو زود دۇ

 روا واقالطا هلابج هجن هدندرو یسالسق سیق دوسو یدنلوا ریست هنا وسن ضعت

 اذآ لجحرلا دوس لاش ردهنسانعم قملوا روسجو رد هدنن زو: لیعفت ) دب وتلا (

 کساو ةداسلا لتق اذا نالف دوس لاه ردهنسبانعم لا لتف تاداتو ۰
 معما دوسلاش ردهتسانعم قشم وب بوک ود نوحا قموق هنب ای كنءود یسالپ

 رد دآوصرب هلیحف كواوو كنمزمه ( هدوسا ) لپالا راپوا هب یوادیل هقد اذا ییابلا
 تس ( دوس رو وا قالطا هعضا ومو لابح هجا رب هدننزو هدعفا ( هدوسا (



 ةن نالوا یتیم نوجا را رقتسا و دود زا ندی الت ره كلذک رووا رعیعت هنا دناچو را
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 ردهم روب جد یرادلکداوح و دیس ردیماقمقئاض ماقم هلغل وا ردصلا خفا مالسلا ۱

 داس ا ا رکاو داوح و ديس ذسا یسهتات تفص دوحو ةد ايس ا |

  رونلقانب هر زوا لعاف هدقدنل وا هدارا یسأانعم توادح و رولوا یتبم ه رزوا فصو

 / ِ هدنههدام ح رقو لقاتو ليش هدتسءدام تلق و نساحو شح E نسح الثم

 ۱ 7 (ةداسالا) ةیدعسلا ةيساخایق اذک روتید نماسو نیم هدنشهدام نععو حج رافو حرف

 ۱ ىلع قاق لصاح نالغوا دیس هنر هرزوا ییصا ( داوسالاو ( هلرسک كنه

 | لجرلاداسا لاق رولوا دض هلغل وا هنسانعم قلف لیضاح نالغوا نوللا داوا لود

 ۹۱ زز رد زوطنم ییدض نکل دو سا ام الغوا ادیس امالغ دل وب اذا دوسا و

 3 ۱ نالوا هايس یعب فصتم ها داوس هدننزو رجا ) دوس الا ( ردییم هتل وق یالتحا

 | هحرس و رد یتبه هنغدلوا هايس یعونو روشد هلال كویو یریاو رونید هگبش

 ۱ قو واوا ك فتوا موقلا دوساو .ردیکک را .دارج کروند هتشوق
 داوس بلقلا دوساو میلجا یا موقلا دوسا وه لاق ردندندایس هکرونید هننالوا. |

 اقتلوا لألفت و نچ وک ) با شب مهسلا ( E 5 ردهتساتعم تلق

 ادر ندشاصاترتک درالا ورتدع دق هک ایوک رولوا قالطا هکرابم مهس
 | هتساتعم ربذتا رشک سا و بودا قالطا دوسا هرضخا ل ع د وخات رولوأ

 . هب نم درایلا E یر لاقب ردیف ینبم هنغیدلوا لمعت سم

 لبح درب 3 دوسا و مدلا دوسا و تادراشعلا دوسا و ءاسنلا دوساو نیعلا دوسا

۱ ۱ 
/ 
1 

 . قعرارق هدننزو راریجا ) دادن وسالاو ( هدنزو را جا ) دادوسالا ( رددآ

 . هلیحف تكننس ) دندا وبلا ( دوسا زاص اذا داوساو "یش دوشا لاق ردهنسانعم "

 قالطا بو هل امرخ اا هتک (نادونالا  روتید هنشوق جرم ىدا
 | كىوقرب هدشزو لاعتقا ) دايتسالا ( رونل وا قالطا هن رقع 4ا نالیو رونل وا

 ی باو داتسا لاش ردهنشانعم كليا رمسا لوق لع لتق ىتتاشيذ و ديس

 د ريق نوجا جوز ندموق دیس ضعبلا دنع و هورسا وا مه دیس اولتق اذا

 اإ «دنزو باخت ( داوسلا ) هيلا اوبطخ اذا نالف یب اوداتسا لاق ردهنسانعم

 ۱ «تیا ناوبح ةک روند دنصضش كره هلتشامو رود هنول هايس ددا زا
 یا اداوس 5 لوقت رول وا ربع یلارف ردلاقو میش ر لذ عطق ندحور 5

 نالوا هدنراهیخان درهش دلبلا داوو روشلوا قالطا هربثک لام داوسو اصش

 و یا ی دک

 ىنعي اهارق وهو ةنيدلا داوس ىلا اوج رخ لاقب زدن رابع ندن راكلتفج یدنک یوک |"

 اهل وحام ۶



۱ ۱ ۱۳۳ 

 لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلبا ترهاظمو تنواعم هب هیسکریو دنسلاپ هرعش مظن اذا

 لمعلا لع دلاس لاق ردلمعتسم هتسانعم كلبا تافاکم و هفناکو هدضاعاذا االف دئاس
 مان بیذع لوق ىلع ردیدآ فورعم ری ر هلیحفو یرمسک كنيس ( دادنس ) هافاک اذا
 یا كحراشروندهنسروا یبرومد هدننزو نالس ( نادنسا ) ردیعسا !یصقرب هدلجم

 ما سابع نادنسو رلیدناح وتفم ینیس هدن رعم ردیس راف هل رسک ك نیس نادنس هرزوا

 كلذك رونیدهمدآ نالوادددشو مظع هل رسک كنيس ( نادنسلا ) ردیعما لغوا كئدحم

 ةه تلا روند هکشا یشید هلیاه ( ةنادنسلا ) روند هدروق نالوا دیدشو مظع

 هدرولزم ةكْلوا | 7 هفناطرب ندناسنا لوفلم ردیمما هفورعم دالب مد زو

 یک یدنه رونید یدنس هدند رفم یدنلوا هيم“ ھاران 1 هروب زه ةکلواهب رلذوا نک اس

 رد رواحم هدنه ملقا ردذوخ ام ندنمسا ماح نب دنس ودفو رعم ملقا دنس هکړد ح راش

 هدلبرپ هدیرغمو ردید۲ هیحانرب هدسلدناو ردپعسا رببک رهنرب هدناتسدنه دنسو

 هل سنک كنيس ( یدنسلا ) ردهدلبرپ هدنتلایا هجاب هدننزو دنق ( دنس ) رددآ
 كهاش نیا نالوا دادغب ةنعش هدنتفالخ نوراهو ردیمما یسرق كماشه ند هوما

 هدنساضق داد و ردید آ وص رب هدنس رغ هثیغم ( ةیدنسلا ) ردبقل كنهسک مات

 هیدنس هلا دنس ردنداروا یاودنسلا زیزعلا دیع نن دع ندنیئدحم ردیدآ هی رقرب
 هلیس هی لعاف م سا ( ةدناسلا ) رلیدد یاودنس بودا رمیغت نوحما قرف ینرلتبسن

 یساتضعا ۷ ىلع دونید ههقان نالوا دنلب یک کوا نالسرا کواو یسک وک

 زاغ و ولکتربد بوتلوا لوعبود یساعاو تلوم نم هالوا
 یر ردهبرق ییا هدرصم هلیعف كلادو یرسک كنيس ( نویدنس ) زوند هتنالوا

 كنيس ( ددوسلاو ) هلیعض كنيس ( دوسلا ) ردعقاو هد هيقرش یرکیمو هدنهلفا هوف
 كحراش ردهنسانعم تدایس هدننزو ذفنق هللا همه ( ددوسلاو ) هلیحف كلاد و ىم
 مدآ رب ردراردصم تدایسو ددوسو دوس ارز ردشلیا شیوشت فاوم هروک هتنایب

 هک ردذوخأم ندداوس وبو ردهنسانعم قلوا ردقلا مظعو ولوا هدشپب یوق
 قلولوا ردعما هدنزو ذفدق ددّوسو ردنرابع ندقلوا یلوتم شیروما هرثک تعاج

 دم اذا ةدايس و اددوس و ادوس دوس لحرلا داس لاق هنسسانعم كلهد کس بیو

 هداسيج روند همدآ هدرکیسو رنهمو ولوا ردتفص ندنآ هدنزو دیح ( دیسلا )
 هل هک دیس و دیسو یک. یابد می ر واک ظ ایتو یدا هدیس لصا هکر ولک

 كم و هوم ام دیش هدنزو دن اق ( ( دناسلا ) روند هب یک ولشاب هدنزو عما

 هدهدلبرب دیس الثم روند هنالوا نود نددیس یس هجر لوق ىلع ی هتسول وا

 سس و یک ادخک و یلاو كاذک یک نایعا یجکیا داسو دلبلا شو و نایعالا نيع

 هدنسهب رک لا [ ارد هب ا وبشا هکرید برغم یک یشاب کیپ هبا رکسع ||

 ی



1 1 | 
 اذا لاق هتذنسا لوقت دهن نم اتعف قمرقح هغاط ید آر كلذك هيلا
i 

DRS SE 

 دنسا لاق > هنسانعم كايا تسنو وزع همد آرب یربخو کو هن دعصا

 هیانعموب خد عف ةر دكه ردذوخأم ندتساتعم داعصاو و ءازع اذا لاق لا ثيدلا
 نانل وا دانسا ۳ هدننزو مرکم ( دنسلا ) نوجغیداوا عوفرح همالاب زدلمعتسم

 ۱ ات ی هتاق لا ع وفرع یادنتسم ثیذح لاق زوند هربخو مالک
 "یشره روتلوا قالطا هنامزو رهد دنسمو ردیورح ییدلک دیناسم ندیعفاش ماماو
 هدازمارح ینعی مع یسن هداروب هکردهنتسانعم یعدو نوچغیدنلوا داتسا اکا

 ابوتکم تیأر لوقت روند هیوزای عون رپ صوصحم هنسلیف ربچ دنسو ردکعد
 ندنیئدح غلاب ( یدنسلا ) ردیعما كغاطرب دنسمو رج طخ وهو اذک دنسلاب
 ثیداحا بودیا ءارقتساو عبتت یهدنسم ثیداحا ردییوسنم بقل كد نب هللا دبع

 ضعب هک لوا مولعم یدلوا بیسننو بیقلت ندنکیدلیا رظن هیهعوطقمو هلسرم
 دكدنس طقس لوا رکا رولوا طاقسا یوار ضعب هدنسهلبلس ثیدح داتسا

 رار د قلعم ثیدح اکا هسرونلوا دانسا هورلیا ند ١ ثیدح بول وا مقاو هد ادّیم

 نا نع ناو نع مکا نب رع نع ربثک نع يح لاق كنيرلتضح یراخح الثم
 ندا هوا ندنيعبات یتعب هدنرخ آ كدنس طقس رک او یک ینیدلوا هدندانسا هرب ره
 ىلا لاق كنب رترمضح بیسفا نب دیعس الثم راد لسرم ثیدح اکا هسرولوا

 2 رولوا عقاو ندرخ او ًادبم رکاو یک یکیدلیا داریا ءدنناونع مالبلا هیلع
 رکاو قوقوم هسرولوا بنته هنیرب ندمآ رک ةباحم دانسا رکاو رارید عطقنم
 يک یراقلا للعو ررید عوطقم هدنس لوا هسرولوا یبتدم هتیعیات عبو نیعات

 جدو هدنزو دعس ( دینسلا ) یبننا ردشبا فی ن لا دو لضعمو لس رم

 تدح رب هدننزو رتب ز GER ( رد هسک بسا موم رد هنماتشم ید یک دنسم

 vw ج | ذی هو ۳۳ ۳

 1 ۱ 4 ۳ رک

OES TEN ۳ ۰ 4 

۲ ۲ ِ 

 ناقایط و یوق هدنزو باتک ( داتسلا ( ردقح هل وا یصیصاا دواد نب نیسح ردسقل

 هنیرب یرب ینیفدرآ كرغش هدنحالطصا نویضورع دانسو رونلوا قالطا هیهقا
 ییدلبا داهشتسا نع تیاورو یدلیا طلغ هدلاثم یرهوح ردرابع ندقلوا فلا

 یتافكي ناف * نبع نويع نینویع ناک * یراذعلالع رودلتا جا دقف + ردهعطقوب
 ليس هینب رغصم ىنظفل نيل یرهوح اربز * نيحللا لثم هسأر جیصاو+ ییابش افسا

 ردشلیا دع فلاح ردهبسسک كليع هکهنظفل نيع عقاو هدلوا تيب هلکلبا دییقت
 1 قفلعیوق یمهریش نیو ردلاس نددانس هلغلوا هدنزو نیما هدارو ها نیل

 1 ۱ بیو ردرو نم یانعم دارم هدارو هکر وند هنکعج, مناخ نل وکود نوحا

 . ]| ( ةدناسلا ) رلیدلیا قالطا دانس هلغلوا دنتسم هبهکرحرب یرب ره كنهیفاق هدوم
 ۱ 1 رغاشلا داس لاقت رد هنسانعم كليا باکترا دانس هدن رعش رعاش هدننزو هلعاقم

| 

 ا یک



 ابضع “اتما اذا ۳ أ دوم ا لاق ود هتک شام قلوا نار .دننزو رار

 نيف 0 !دمسالا ( تمر و ادا هلمابا ترععما لاش رد هنسانعم نیش وضعرو ۰

 یوق یاصعاو ناکرا هدننزو رعضح ( دفیملا ) رد نب رانعم دادعسا با هم
 لاق زی هصقش رکتمو روند هیسکرفعو قجاو روند هعدآ نوزوا نال وا د دشب و

 ( دنمسا) ریکتم اذکو قجا یا دغم” لج رلاقیو ناکرالا ددُش لیوط يا دغس لحر

 لامهتسا ید برع ردیس راف ظفل و و هنسانع سرف روشد دن آ هلیحف كيمو تنیس

 م كلاد ( وينم” ) ردنییم هللا تا نالوا و ا دیس نکل ردیا

 ردن راک دید دا رغلپ الاح هک دید حراس رددآ هعلق رب هدنسهکل وا مور هلیعایساو

 هلار هدرخ ( رودنعم ) ردیلاغ قتلوا یرلکدد هردنس هدنبرق دارغلب نکل

 اوا كيو یروق هد ژو فمع دیا )و | هال
 روند مود میسح واهد وک یربا هدنزو لج رفس ( ددهمسلا ) روید هیس

 دعا لاق زدهنسانعم قوا كوي یک روا كنمود هدنن زو دادعیما ) دادمسالا (

 بول وا یرةوب ندن كتا كغاط هلیعف كنوو كنس ( دنسلا ) ) مظع اذآ ريعبلا مانس

 وهو لبطا دنس برق اولرت لاق روند هنر نک هنسهلاقم تهج وتم یک. راود

 لیلد روند هنهانو الم تلذک هنن دع كنهسکریو سا نع لعو هنف كاباقام

 ت ا دید ینو

eS 

 ندیونعمو ینح دقعه سپ رونابط 6۱ یعدم هک ردندانعمو قالطا دنس هناهرو
 ردیعسا ینع شاخ ع وئرپ دنسو دنسلا یوق وهو هدم یا هدنس وه لاش ردعا

 رک هدنازوآ لیعفت ( دینشا ) ردرار جلو درفم لوق لع رولک دانسا ییج

 سل اذا ادینس لجرلا دنس لاق زار یا تک دما شید ندشاخ نالوا

 لاقب رد هنسانعم قعایط بورو هقرآ هب هنسنرب هدننزو دوعق ( دونسلا ) دنسلا

Tc C= ae el OBC Ah 
 ردهتسانعم ققح هنسیرقو كغاطو دشما ادا لوالا بابلا نم ادونس هيلا دنس
 لحرا دنس لاق ردهنتسانعم قعشفا هب هنسن رو دعص اذا لیلا ق دنس لاق

 قمر وا هنل وص هنغاص كنس رعص بوردل اق ع غ روق هقانو اهل براق اذا نيسم

 یاهنک نعد هرس و هنع اهناطق برضو رطخ اذ۱ ةقانلا بنذ دنس لاش رد هنسانعم

 ی

 هدتشزو عافت ( دناسلا ) یدروا هنتوا یرب بوقلاق یرفو یغربوق رل

 لاقب زد هنسانعم ق٤ ایط ب وتکی وس هب هیس رب هدرلنو هدننزو لاعتفا ) دانتسالاو )

 و هجو هارغو رکسعرب رابرع هک ردندانعمو و دعا اذا دنتساو هيلا دناست
 > رهسلیا تعرع هدنل أ رلقاربپ هقفب هقشپ راهفرفره بولوا هقرف هقرف |

 تن سا دیلوا شا دناست هغاربب ر هفرفره ۵ رریذ نیدناشم شیلا

 ه هتسن ریو دعص اذا لبطا دنسا لاق ردهننسانعم قیقج هفاط دو لرم دک

 هتلعح اذا هيلا هتدنسا لوقت رد هنسانعم قمایط نم یدآ باب "ییشرب

9۶ 



 | .تنو لب یی ۱ ی دا
 أ (دقلسلا) رولک دخالس یبج روند ههقا ااوو یوق هدننزو ةادننخ (ةادخلسلاو)

 ۲ | قلاصو روتید هیسک ناداو قحا هدننزو تشرق (دفلسلاو) هدنبزو لحذ ۳ باغ

 8 لآ یوطو نرود هدروق ندعایسو روند همدآ نیغرادو روند دمذآ هېل وجو

 8 ردالیاه ی توم رود دیک نطبلا دنبع نالوا بورشو لوک او روند د

 ۱  هتسانعم رعضم سرق روند هلآ شلو یتغاریو شعارب هدننزو ج ریز هلفاق (دقلسلا)

  هجرحد (ةدقلسلا) رلیدل+ا تبا اش راوی لامها تغل لها راس یهدامون

 1 دوم ( روما )هر انا سرفلا هدقلس لاق رد هتسانعم قمردنارب f هدنزو

 ا قعروص هک ردهتسانعم قم وط یرقو بوردلاق یتشاب یشان ندنریکت هدشنزو
 E لحرا دعس لاق روتلوا ربع یادو روصو ناقتروص US رونلوا ریبعت ماع

 اإ ىا دیس لاقي رد هنسانعم كلسكوبو اربکت هسأر عفر اذا لوالا بابلا نم ۴
 ها تدخ اذا لبالا تدع لاقي رد هنتسانعم ټک بوی روت هلمادقاو دحوالع اذا

Eلاش ردهنسساتعم تامشر هد بودا دهحو یچس هرزوا تموادمه هشیاربو راسلا  

 ۹ رو هت_سانعم یقهروط تولید ناد رک سرب و نا ریح و هيف بد اذا لمعلا ق دیس

 ا هک رد هتساتعم كلبا بعلو وهل دلتا هع اربح ماق اذا لجلا د لاش

 4لا وهل هد وب بویمراو هشيارب لا ندننزح كي رولوا هته رورسو نزح
 هدنزاس هلتهح و رديسهلوقم قەوقوا هتس و قلاچز 1 یهح رورسو رولوا لغتشم
 | هدنزو تاس (داعسلا )ال اذا لح را دعس لاق رردا قالطا دماس هبهدننا وخو

 | کشخ قشفو رلرکح هرلناتسدو هرلالرب هک روند هبقشفو ههریوک قشراف هللوک
 ۱ ردهتسانعم تمکج,نهربوک نانلوا رکذ هبالرت هدننزو لیعفت ( دیعستلا ) ردیفرحم
 ۱ ردهنتسانعم كلیا شارت ینلق عوج كشابو داعسلا ابف ,لعج اذا ضرالا دم لاقي
 3 یر رو هما هل(دما مسلا) هلك هقلح یا هاصتبا اذا معلا رم لاق
 را ل ریسل 1إ عاود ردعقاو هدنعارصم + داوزالا فافخ لیللا دما وب ۾ ی

 لوا اریز یدلیا رس هللا را هود نایلوا فلع هدنرلن راق بود.ا طلغ یرهوح
 ( دیسلا) ردعلیا لامها یطفل وب موحم ىلوقناو ردن ریست كنلوق داوزالا فاقخ

 ۱ دیعس (دیمسلا) ادمرس یا ادنم كل وه لوق رد هتسانعف دمرس و ماد هدشزو دع

 (دادععالا) ردععفا هلا همجم لاذوبو روند هکمآ صاخ هکر ديما یراوح هدننزو |
 ]] بوشیش یک مولط یشا ندبضق هدننزو راریجا ( دادیعمالاو ) هدننزو رارجا |

 ۲ نادمه ( نادم ) ابضغ مرو اذا داعساو لج را دعا لاق ردمنسانعم قمراپق
 1 (دادمج 31) روید کش توزوا کج هدنزو روبز (دو رم ا) ر ردوا هام هدننزو
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 سس

 2م 2 رارمشقا



1 ۱ 

۱۱۹۹ 

EFهدنرانک رلوص داف آ ردعتارمو یعارم یساروو عازم یناج یکیا رلت اسب  

 دفاسم ردقلوا ردرلشابا راهاکنیشنو راضوحو ناتساد روصق هرحا را ابو ناتسنجچ
 نااغ هد راو هن رزوارله رق نالوا هد رلقارا هلغل وا نابایخ هجا ردهاکته زن ؛ریسم هاب

 یجندرد ناو بیش یسیجچوا هلا یسیجتکیا ردیرب كعب رارتاسم نالواروہشم زاوا
 رد هنسانعم كعشيش دوجو هلیئوکس كنيغو ىحف كنيس ( دغسلا ) ردقشمد ةطوغ
 هامر لاقي روند هرومغب عالم دغسو مرو اذا لوهجلا ءانب ىلع لجرلا دغس لاش

 (ةدغشاو) هدننزو هدعاس (ةدغاسلا) ردعابلا یظفل دغم نیل رطع یادغم دغش هللا

 تیاغب یک یسیزوق ا ییا هلیا افیتسا یک کرک نددوس لیس هين لوعفم مس

 نالا نم اور یا ءدغسم و ءدغاس لاصف لاقت روند هن رلکشوک هود شهرومس

 هدننزو یراکس (یداغس)ردهب رقرب هدنساضق یراخم هدننزو نامع ( نادغس ) نام

 رد هنسانعم نوشلتفح و یم آ ه یشد كک را هدنزژو باتک (دافسلا) ردیدآ تابنرب

 كحراش ازت اذا میارلاو ینالا بابلا نم ادافس دفسو ینالا ىلع رک ذلا دفس لاقت

 رولوا لامعتسا ازاج هدناسنا ردص وصخم هرویطو باودو عابس هرژوا ینا

 كمردهلتفح و قمردشا بوکح هبیشید یناوبح كکرا رسک كنم مه ( دافسالا )
 هدتنزو لعافت (دفاستلا ) ابلع ءازنا اذا ربعلا ىلع هسیت دفسا لاش ردهتسانعم

 عابسلا تدقاست لاق ردهنسانعم قعشس | بودا كلککرا هن رب یرب یراناویح
 هتشيش بابک نالوا ندرومد هدننزو رون ( هوفساا ) ضعب ىلع مهضع دقس اذا

 ( دیفستلا ) ردیتبم هنکیدشلیا یک دفاس بابک ردذوخأم ندروب نم یانعم روند

 لاقت ردهنسانعم تكمزید بویلباص هشیش نوحا كما بابک یتا هدننزو لیعفت
 ثنوم ريض هدناوق امف همظن اذا كنلومهاوتشالل دوفسلا ىف همظن اذا ملا دفس

 هنسانعم كمن پولک ندنفرط یس هسک | هراوط ( دافسئسالا ) ردعجار هبهدیدح
 هدننزو لعفت ( دفشلا ) هبكر ف هفلخ نم هما اذا هربم دفبسا لاقت نیز وه

 (دنفسالا)هبق رعت ادا ربعبلا دفستلاقب ردهنسانعم كم بوصاب هب زکبس دنا هب هود
Eهکر ید ح داش هنسسانعم رخ رونید هبهداب رکو یف كنافو یرسک  

 هرزوا قلوا برعم ندسیمور نووغل رثکا كنس هک طنفسا كلذک دنفسا ویشا
 سس رف روند ۳۷ شل و یغاربو شءارای هدننزو ددع هلفاق (ددقسلا ( رایدلبا تل

 قمردنارب قآ هدننزو لیعفت (دیقستلاو) هلرسک كنءرمه (داقسالا ) هتسانعم يضم

 ( ةدیقسلاو ) هدننزو هدقع( ةدقسلا ) هرمض اذا هدقسو سرفلادقسالاقب ردهتسانعم

 یجب كنهدقس یک هرج روند هشوقلزق یشاب نانلوا ریبعت یشوقایق هدنن زو هنیهج

 هیش رفا هدننزو هرج ( هدکس ) رولک تادیقس كنهدیقسو هدننزو درص رواک دقس

 رد ه رقرب هدنساضقو سم هدنن زو نادنیس (نادنکس) ردب دآ ءب یاس كنب زکد

 ۷ لوا

| 

 | تن ار
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 ا شاخ زور نادنرلشاف نو رده رق رب هدرصه هیدیعسلا ) دیا زارا

 .دنلآ سيق نبا ليج هم ( دعسدلا ) ردیسا امرخ حونرب هنيتمض ( دعا )
 هدشزو نالس (نادعسلا) ردیدآ قلزاس رب هد اتم هلا هکمو ردیدآ وضرب یراج

 ینلفاو لک میش هننکی رومد ردلیضفا كنب رلاعرم هود هک ردیسا توا عونرب
 یکجا هم هلغاوا یرلنکی هدرخ هدنرحوا رواوا نیلا ندن 1 قروو شک ۱ ندنآ
 شوخ .یتعع * نادعسلاک الو یعرم * لئلا هنمو رربد یدمملا هنادعس هشت اک

 هدنعق وم هدافا ین هنسز دب زا ندهنسن رب ولت زح نل وا لیدع هنادعس نکل ردقالت وا

 لاق ردهتسانعم قمهرآ یروک ذم نادعس هدننزو لعفت ( دعا ) رووا برض
 ۱ ددردصم مما ندداعسا هدننزو ناس ( نادعس ) نادعسلا بلط اذآ لجرلا دعست
 1 ریس | یا هنادعسو هر حس لاقب هنهو ردردصم سا نرییبست ىە ناس رک هت

  هدعسه دوعسم دیعس ) رونید هحاغا نا وط ی هرکب هدخ رح ( ةدعاسلا ) هعیطا و
 . هدننزو باغ (داعس) ردندلاجر ءامعا هلی (د وعس دعسا نادعس نودعس دعاسم

| 

 2م
,7 

 أ

 ا هیش هزو وا ( دعسالا ) ردندناوسن هاما هدننزو هنیهج هدیعسو هدیعسو هدعسو
 ندنرثاتو رالتج بولپ راب احماج یرلیرد بولوا ضراع هنوهف هود هکر دی دآ تلعرب

 هدنزو ناتک (داعسلا) ردن دتل رق لاقت هس و و رولوا ضراع مرهو فعض ههود

 | رقعج ( مدعس ون ) ردیدآ هلع یا هد دادغب ( ةدوعسلا ) ردندحم هکرد ناهلس نا

 | ردناقمو لح هلغلوا داز یهم ردنطب رب ندنسهلمق هلظنح نم كلام هدننزو

 (دعسدجحم ) ردعضومرب هدنف رط هفوک جاچ (دعسماج ) ردعضومرپ ( دعسرید )
 ثراطا نی دعس ون (ةیدیعسلا) ردیدآ لازمر هدننب ءاعرق هبا هتیغم هدنناپ هیسداق

 ست س

 +” باا
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 8 هد همای و عضومرپ هددر و هدغاسن 9 رگ وسو ردیدآ هاکلوزت رب صوصحم هتعاج

 ۳ وصور هدن راد بالک ونو وقرب هدند رو دساونب و سوم هدندروب هعاّو ر و

 1 ءایلع ةيدعس هک ردیدآ هبرف کیا هدنساضف بلحو رد, دآ وص ر هدنرادد ظدرق وسو

 1 "رلح و هب رقرب هدنساضق بلح هدننزو یرکس(یدعسلا) روال وا قالطا للفس ٌهیدعس و

 1 فلخ رد هرقرب هدنرق هیدمم ریش هدیرغم (نیتدعسلا) ردیدآ عضومرپ هددیزح ین

 || بنز ةدنسلا ردیدآ هدلب رب سنک كنیعو كنءمه ( درعسا ) ردنداروا اش م
 3 هدنزو ءا حک لیلا قوا ًایهل تب بیطخ ها 2 هبه ن نايلس ثدحا تش

 3 هدننارت دنق رم هلن وکس كن ەم ینو رک ویا اا )وم یر ساک

 زا رديسا رفته ن کاما لقشم ییافص رب راجشا رشمو اشکلد نیئاسب و اب حرفم

 ۱ هک هوا مولعم ردنداروا بحاح ن دجاو نیسح ن لعو مرکم نب لماک ندنیلدج

 ۳ ۱ راعثا هلج تولوادت ردق لح ص کس هنس اج اراخ نددنقر عمق رج "یداو ویسا

 3 لەجتاو عابو رەب رف ید و ردرارب را زج و 4 راج راتاو |

 ادکلدو
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 یسهک كل هکدتن داعسا دعبا داعسا یا ( كدعسو كيبل ) هناعا اذا هدعسا لاق

 ردشلوا فاضم هفاک قرلوا هشت هک یسهلک كيبل ردهنسانعم بایلا دعب کا ایابلا

 كیدعم كلذک ردشفلوا قفذح یدناوز كتسهک بابلا لوق لع ردیالئو و
 كنب رازعف هلغل وا نشم ردصم رنو و ردشفلوا فذح یدئاوز كداعسا قد هدنسهلک
 هک دا رول وا رک ذ او رقم هل هک كل قحا یس هکر كیدعس و رال فذح

 كبل ]ةولصلا حاتتفا ف لوش مالسلا هيلع ناك ردشلوا دراو هدییدح وبشا

 ینعی ار کم هدکعاط یراانعم سب [ كيلا سيل رشلاو كندي نيب ریلتا و كندعس و

 ةئاعا داعسا ارز ردکعد مرولوا موادمو مزالم هدکتدخو میقم ماودلا ىلع

 هدکتدوبع تمدخ یک هسک ندیا مافهاو مایق هدتناعا هدارو لفلوا هنتسانعم

 داعسا هی همدخ راس هدکتدوبع تمدخ دوخای مردیا مادقاو مایق ماودلا ىلع
 قوم ردلیضفت لعفا ندتداععس هدننزو دجلا ( دعسالا ) ردکءد مردیا) تناعاو

 ةرکرک هلیخف كن ( نادعنلا ) ردنطب رب دعسا و هدننزو یرمقب ردیافعسب
 هنشوق نيج رکوک و رده هم یرکد نالوا هدننکوک كنهود هکر د هنس اعم ریعبلا

 تلآ تنسهعصت شوا صوصحم هراب مو ردیعسا نیج رکوک صوصخرب لوق ىلع
 هایس كرد تسالا ةنادعسو ردیموکود كنغاب یسهکوا دارم هک روند هتسهدقح

 نالوا هدنتلآ كنیرازوک وزارت ناربلا ةنادعس و روند هتس» رفش و هثس» راد
 قاب آیات و نا یا و رولیزود ندا یروزارب كاما روید هن راموک و د ۱

 هرز هم نالوا هدنزرط قنرط ضعب هدنراتل آ كن راریکس یرالوق كنم تاردیعج _
 یدلبا حرصت ینو هج رک فل ومر وند هني راشابیرل هم كرن وناخ هنادعس و رول واقالطا ۱

 هنب راكي كناسنا ( نادعاسلا )ردشلوا مهقنم ندنسي ا فصو كنظفل نادعسنکل ||"
 دن زا هدعاسم هفک هدلع ردنرابع ندرادقم نالوا ردق هفک ندکسرید هک روند |ا

 هزوما ندکس رد دضع و ردیعض وم كزالی هکر وید هر هیکلیپ كردم

 ریبعت لوق ید هدعاس راضعبو رووا ریبعت لوق هک روند هرادقم هجراو ||
 هرهن كیوص ( دعاوسلا ) رد رابع ندندانف کیا ك_ڈ وق ریاطلا یدعاسو زردا |

 ندن دب و رد هدماس یدرفمار وید هی رلارخ ینیدنوا_ ی : رخ هو 0
 (یداعسلاو ) هيض كنيس ( دعسلا ) روشد هزار كحهدبا ناور كليا هرلکک |
 ردکوک یراک دید قلپوط هدیکرت هک ردیسا فوزعم تیط هدننزو یرابح |[

 هدنن زق همام دعس و رددعفنلا رشک یامعتسا.هدراهداب نالوا لكشف یشوکوا
 ردیدآ لجرریو ردندنساعما نالسرا ( هدعاس ) ردیسا كفاطر و ردندآ عض وعرب |[
 اوا هدناو اب هقص رپ هد هنده رددآ تعاجر ندنس ت ورق هدعاس ون ( ۱ /

a 

1 
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 :نوا ال الح 3 رادتفسا علب لور ردهدنراح رب ولد و یدح ردندل زانم هک لوا

 ما دعسا هسروک یتلارق رب ندوشرق هی اعاد هم وا دی دی ات دیعس بب ولک لعرب

۹۹ 

 ug یتا ردهلوا دنسیلد ك هفیطل ییدند رول وا جاذ دورس هسرراو هب هتسح

 یو ترد هک رد منم وتو دای زرادشت عود رب تبسن هر یرل هایم

 HH 0 و ر رزم عولط نوک ی ےکیا نوا كطابشو یحرب

 أ كنا نوناک و ىج زکس یرکی تهامنمم حاد دعس و نوک یحنوا تكنرامو

 رادنفسا هنید وعسلا دعس و ینوک یجزوتوا
 ۱ یکی كطابشو یدرد یعرکب تكهامذم

 سیف دعسو مت دعس ردقوج دوعس ندب ع لئابقو یا ردبا عولط ینوک یمشب
  یأثنم ررید* دعس ونیداو لکی * هک ردندلاثماو یک رکب دعسو لیذه دعسو
 ۱ هاب اب تولوا حر رد ندنهوق یدنک یدمسلا تو طا هک ردو

۱ E NT 

 هنو ردقفاوم ا ءدرلن [ یک لاجر هلق مزب هسا مدراو هلق قنف ییعی 1

 زدیمربخ ردیمهو رکم ردع وح هاا و رابز رارد دعس مادعسا هک ردندلاتما ۲

 مات دیعسو دعس كدا نب ةبض هک رد و فا روتل وا براو هدعق وم كحد ردیم رش 1

 هرکصندتقو زب رلیدتک نایاب نوحا قمارا- یرلهود نوک زی یدیا راو ولغوا کیا

 ناکلم وتب دع سو رلیدل وا ردیا حس هلکنآ بوذیا ذخا رلب ع یدیا رید درعس

 اهدروا * كن رتضح ههح و هللامر ک ىلع ماماو ردیعها مص رب صوصحم هنتعاج

 ردعوسرم هدنسهدام عرش یل لوق + لبالا درو دعس ایاذکه ام + لقشم دعسو دعس

 زا عیرم نالوا ریعت كتشخ یرلقد روا هنن رلقثلوف سابل هدشنزو رب ز ( دیعسلا ۳

 ۳ (.داغستسالا ) یدنل وا رکذ هک روند دعسا هلم هک هشت روند هنعبر كنهحرا

 هدع ادا هب دعیشسا لاقت رد هنسانعف ق ؤط ولتنیم و كليا دع و) روغوا ین هنسن

 | تواقش ردهنسانعم قوا علاط بوخو تکون هدننزو همارک ( ةداعسلا ) ادعس
 | دغس لاقت ردیلپاقم هسوح هدوعس هک هتن ردترابع ندقلوا تخت دب هک ردیلباقم
 . دوعسم و لوالا ىلع دیعس وهف لوهحا ءاتب لع دعسو عیارلا بالا نم ةداعس لحرلا

  كلذک,,هتتساتعم ر رونید هغمربا دیعسو ردندایسا دیعسو يس دص یاثلا لع

 1 | ىل ولتداعس ید آ رب هلتسمک كلهزمه ( .داعتسالا ) ردندلاجر ءاعسا دوغسم
 | جاو پحا هک هت دعسم لاقب الو دوعیم ویف یأعت هلا هدعسا لاقب ردهتتساتعم
 دهنده بال ااو ددم داعساو رارید نونو مومو بوبح هدنرلهفیص نجاو

 3 لاپ
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 د سه ها رفد هک رب د ح راش یک شا رویشد هلآ یرلکدتا رمیعت "رب كل رلیصش ون اب

 اید ںیہ YE ردیعا هریک هرب زح ۳ هدب رغم رگ ) هیادرتب ( روید جد دارسو

 لمف كنيس ) د ور د نجات ( ردب رق ا هقس رو هدنلخاد هبس هک ر دی رک دد

 ردهتسانعم د واجو ماد هدننزو رفعج ( دمرسلا ) ردهبرق رب هدنساضق نادمه

 لیوط یادمرس لیل لا رونلوا قالطا هبهجک نوزواو ماد یادم رس شيع لاق

 یلاوت هک ردذوخأم ندنظفل درس دم رس هرزوا یلوق یزار ماما هک رد جرم
 ریست ها هست نوجغیدل وا رسم هل یدس> ءارحا بقاعت نامز رد هتساتعم بقاعتو

 ردید آ عضوم رب ندنلاعا بلخ دمرسو ییا یدشل وا هداوز م ةغلابم هدعب بونلوا

 یک د عضومو یدئل وا رک ذ یه هتسهدایز كيوت هدنس هدام درس افنآ ) یدیتملا ( ٠

 لزوک ینسادغ كلفط هدننزو هحرحد ( هدهرسلا ) یتیم هاغه بالر ردلح و

 هءادغ نسحا اذا یصلا دهرس لاقب ردهنسانعم كلبا هدرورپ هجشوخ بودا

 (:دهسلا ) هعطق اذا ماسلا دهرس لاقب ردهتسانعم كعك یک روا ا
 لحرر دهسسو نیم" یآ دهرسم مانس لاق روند کس وا زوم” هدن زو ج رحدم

 ددر ردهمسر و اتش هک ردیسا یردب كندحم مان ددسم هدنزو مظعم رد,دآ

 نی لدنرا نب لبرطم نب "لبسصرم نب لب رغم نی لب رسم نب دهرج نب دهرسم نب
 وا دیلع ست دجا هک رد حزام رد یدسالا دروتسا ن تكسام لدغ ن لا شن

 (دعسلا ( ردرل ثلا باوجود ترقعلادیفر اذه هدک دابا د ښت یروک ذه بسن هیت

 كرابمو هدنخ فو ولتوق هدننزو دوعق ( دوعسلاو ) هلیوکس كنيعو یځف# كنيس
 هلم نڪ ا بابلا نم ادوعسو ادعس اتم و دعس لوقت ردهنساتعم قلوا

 عضوم رب هدنبرق هنیدم دعسو ردیراج ثالث تاک رح هدننیع كنسهل نم تعي

 ضعبلادنع روتلشیا هرز هدنآ هک ردید آ هدلب رو ردیسا كفاط رب هدزاجو ردیدآ
 یراقنلوق" كسابل ینعب هللا ثلث دعسو ردیوسنم اکا هیدعس ع ورد هک زدلسق رب
 هک هتل روند هل كنهج راپ لکشلا میرم نانلوا رببعت كتشخ یرلکدتیا عضو هلا

 هک رونید هب هنت هدنخ رفو كرام دعس و یک دیس اک روند هنعب ر هدنزو رب ز دیعس ۱

 ینیدلوا فاطم كنطفل دعس ىنعي موجلا دوعسو رولک دوعس ىج رولوا فصو ||"
 ترد وب هک دومسلا دعسو جاذلا دعس هبخالا دعس ملب دعس رد نوا بکاوک ||

 بایش ندابدا هدنروضح كفرشا كلم هک ر دندفناطل هک رید میزنم ردندرق لزانم ||
 باطع هباپش كم هدفدلوا لخاد بیبط ما نیدلادعس هاکا نکیا رضاح یصوف |
 دعس وبسا کا اهالوم اب ید بارش یدد نسرد هن هدنقح دعس وپسا بودا |

 محلب دعس هسرولل وب هدنشاب ظاعت رب رک او رولوا دوعسلا دعس هسرونل و هدزکسلج از
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 ۲۱ دعب نمو لطعم ندشؤور بولوا لئاز یرصد هلغلوا ضراع قلقآ ىلاعت هلاذاعم
 ٍ يک داج روثل وا قالطا هب هقات هحیوق كب هداسو هلاق مو رج ندد وع یسهراق "

 | ناتس هلیحف كيم ( دملا ) روئلوا قالطا هنحاص ققراص كناسناو نوهغیدلاق
 یدلیا مسر هدناونع رمعم نا ناتس یشات ندنمهو یرهوح ردیععا صاع نیا

 هدننزو نيج ( نیدس ) رداجما ییهون كفلوم هلکلبا لقن ندیععصا یرهوج نکل
 لئاعو زجاح هک ردیعج دد هلیحف كرمه ( دادسالا ) ردهدلب رب هدلحاس
 كجد یدلوا زلع؛ یتکحدیک هتجع هن بوناپف رللوب هنالف هک ردندانعم وب رد هتسانعم
 |[ باتک ( دارسلاو ) هدننزو درف,( درسلا ) رارید دادسالاپ ضرالا هيلع تبرض هدرب

 ] ورم عدالا د سس لاق ردهنسانعم كمکید هنس یسهلوقم نایت و نیشیم هدنزو

 اذا "یشلا اد رس لاق ردهتسانعم كلدو هرزخ اذا لوالاو یاثلا بایلا نم ادارسو

 درس و هج اذا عرذلا درس لاش ردهتسانعم كمروا هرز نالوا یسابل نحو هبقث

 هک ردعماج مس | هراهنتسن شلروا .هقلح هقلح راسو هراهرز شاروا اقلطم یظفل
 هم وظنم e ع ورد یادرس مملع و ًأواج لاق ردردصلاب فصو

 ثیدطا درس لاق ردلمهتسم هتسانعم كالا قوس امظتمو الصتم هللا ادا نسح یب 3

 قعوط حج روا الصتم د رسو ردید [ موم ق هدندالب دزاد رسو هقایس داحا اذ

 | هللا درس هدننزو ليعفت ( دیرسشلا ) هعبا اذا موصلا درس لاش ردلمعتسم هتسانعم
  قملوا رتوط ج روا ردي , مدآ رپ هلنیتحف ( درشلا ) ردفدارم هدل وا یانعم یکیا

 هم وص درس راص اذا عیارا بابلا نم او تن لا درس لاق رد هنس انعم

 همدآ نالوا ریلد و كالا و تس هدنلاصمو روما هدنزو قتدس ) یدنسمسلا (

 رددآ صاش رب ندنسهلیبف مت یدنسو هلاه روینید ةادنرس هدنتوم رونید

 هدننزو باڪس ) دالا ۱ هادن ماو هالتغا اذا هادیربنا لاش رد هتسانعم قلوا

 ۱ لوشو رده دا رتن ید رفم 4: سانعم بلص لالخ رود هنن راق روق امرخ نالوا كن

 ٩ 00 ) هوا يلوا رم هنندوج هلا وص یبا روش :هامزرخ
 | اذا لخلا درا لاقب ردهنسانعم قغوط قروق كب یباغآ امرخ هلل رسک كنمزمه

1 

 ٠ رفعج ( ددرسو ) هدننزو بدنح ( ددرسو ) هدنن زو ذفنق ( داد رجب ) دارس اذ راص

 ۱ رد یی دنیا ۷ هد را هدراس ودناآ یداو هدهمایت هدن ز
 مس ی ê > ال ر و ۷ ر. 3

 دوخت ردکعد هب راچ نا هدننزو رمنه ) د رديه نا ( ردیدنلاجر یسن كمارک راصنا"

 یجق ه راج هروک هل وا ردندم وتش راک یورو هب رطم و یکنح هک ردکعد ھهق نا

 لاق ردیشات ندنرلقدل وا را تامغن درس هروک هب ین ات ندی راقدل وا رکید شکید

 «دتزو ریما ) درسا ( زراولا نما a دما نا یا دیش رشم نا وه ساسالاق

 | درلیجش وباب

 و ی تج ر - یا و اچو

 22 ےن اس



 O E OOO ی سس ی حس یک تا یک یاس

 و تو اس یا

rSین  

 عقاو هدزکشرش بانج نل نکل ردلکد مدح اشاح هدکدید ردیجسانم كليا نیت |[
 رلحف بود یدلوا رداص ندنآ اطخ و هلغلوا هنا هناذ ق مشه هکلب یدلوا

 نومأم هدکدلیا هدافا ییسانعم هغلب كجەدا جایتحا a كاسب هانا ۳۹ ا

 هلیس نب لضف نالوا یریزو بود هل بدا ال نم للا حق 4خ وا لاح فقاو

 رب اقیفرب هسا و نر هرک ذب هدشاب یسلیا اطعا مهرد كي یللا هیضن اباطحخ,

 جد مهرد كي زو وا هدقدل وا فتاو هب هصق لضف یدلیا لاس را 4لا ڭكنهرس

 دادسو ینا یدلوا لثا ههرد تب ناشکس شع رب ضن هلکلیا هوالع یک < 1

 و

۳۳ 

 دیشر نی دادس و رونل وا قالطا هدوس نالق ب وز وق هدن رلکلد ىسەم كندقات

 رووا قالطا هدولو هايس ناتوطهیزوم اوه هلی تنیس ( دسلا ) ردد عطا

 هاغلوا رلایق و رلشاط یربا هدنآ هک زول وا قالطا هیءرد لوشو وولک هوا یج
 هاب رسک كنيس رولک هددس یجج هلوا رولاق بولیکربا تدمرب هدنآ یزوص روم

 هدندروب نافطغ لیق دسو نوچ دليا دب یعاعش وردوا قالطا ههکل وک دسو
 هبه رد دسو ردیسا نصح رب هدنسهکنل وا نع و رد دآ وص رب هدغاط كحوکرب عقاو

 لاق هنمو روند هراهتسن ېچ ديا دنبو دس رولوا عج ندنظفل دسادسو رود

 هده اشا ندای قع هل رسک تانیس ( بارح یادس ( قفالادس رشک یا دسدا رج

 هردر ) هانف دس )نشود رم ه ربقم یک هدنف رط عاص كنهدیک هنانم هک ند اا

 تسرد و ا هل مک ترس ) دلا ( رول وا تصنع ع مات هوش هک رادیدآ

 هنس وبق تا و دلیعص كنيس ) هدسلا ۱ 25 یا دس مالک لاق رود هزوس

 هدننزو د رص ر ولک دك En نوڪغيدلوا رونل وا دس هتسانعف رادلا باب رود

 یرلباقن ناوسن هدنکوا یسویف كندفوک دج يدسلا وکلا لیعسا روهشم ماما
 كنسوپف یارس ییهدس یرشعز ہک رد حراش ردشلوا بوسنم هبءهدس هلکلیا عیب
 ردقح هلوا یرلکدتا ریبعت قاصعوهمردن وص هک یدلبا ریست هللا وئروا کهدنتسوا

 رداچ هدندنع هیداب لها ردشانا ناب هلا دسو هفص نالوا هدنک وا وپق ورع واو

 هدوک هرمنح لها یربسفت كل وه سپ رول وا. رببعت هاکرد هک زدیسانف تكنسویق
 هنیربانول رک شفلوا دس دارم و انب ول رک نالوا د ودسم هدسو رولوا
 قانقوط رب صوص هنورب هدسو ی ک یرلجما هفص و ۰ رجب دودسمو بارح روید

 رلیدلیا نا ندنو یاماییم هد هایطا ردا عام ندریایشنسا هک نون د هنس هض راع

 لوشن( ددسلا )ر روند هنثلع هدس نالوا رکذ یخدوب هدننزو باغ (دادبلا )

 نم روک هجوبا یروظنم هلغما لوا یر ون تدح هک رونل واقالطا هرزوک هداشک و وب
 نویعو ةداس نيع لاش ردهداس یدرفم رولوا هدرازوک همقل شه اعقاو هلوا

 هک رونل وا قالطا هزوک لوش هداس لوق لع ایوقا صب صب ال فم یادی |

۳۳ 



O oلا نماد هللا دس لاقب  
 :FP 9 ردذوخأم ندییآ یابنعم رووا قالطا هغاط دسو اهقثوا و اها اذا
 ۱۱ هدانمب و روتلوا قالطا يت نالوا لئاحو رجاح هدنفلارا هنت کیاو ردردصلا
 | قالطاهنالوا هلیلع ناسنا داعتفو نالوا قلخ هلم لوق ىلع ردزاج هدهلیعض كنيس

 ادسو ادس م ديا نیب نمو نيدسلاو نيدسلا نيب هدم رک نآرق هکر ید حراش رونلوا
 زا | عنم ندملکت یویعم روئلوا قالطا هبهصیق و بیع دسو ردیدتهح و یرلت ارق

 ا روا سایق ربغ نکیا قلوا دودس نالوا سایق رولک هدسا یجب نوچکیدلیا
 ۱ EAS بیع یا دس هبامو .بویعلا یا ةدسالانم ,"یرب وه لاق ۳۹
 ۱ ةدسالا كنم نلعح ال هکردندانعمو ردموس رم هلیناونع داسو هدساسا نکل

 ۱ نام کوا مس نم بیع ھ نک باوا غ نع تكستف كردص نقيضتال رلربد

 || ددکعد هلی توکس بولوا لدکنت نداوح یکرلتل وا یس هصیقن كلزسلد و قل رغاص
 تا (هادتسالا) ر روند هفرظ قابل وا: رھ شلي نىق ور و او
 ۳ * هنمو ح راشلا لاق ماقتسا اذا ء یا E لاق رد هنسانعم قلرغوط هدننز و

 أ تیاود هلا همجم نیش ینو ییصا * ینامر هدعاسدتسا الف * موب لك ةيامرلا هلعا
 ۱ | نویع تدتسا لاق ردهتسانعم قعاپق هنسن یسهلوقم كلد و دک دادتسا و ردشلیا

 |[ قلوا شود هیاوصو تسار هل سنک كنهزمه ( دادسالا) تدسنا اذا ةزرحلا

 ۱ بالا نم ادب ىلا دس لاقي رد هنسانعم كا بلط یباوص و تسار دوخا
 11 هتسایطو هنجاقیط یرغآ كنهشيش هلإرسك كنيس ( دادسلا ) ماقتسا اذا عبارلا
 زا دنب یزغآ كنسهلوقم دننردو دیک .كلذک هتغاب یر: رغ كنهلوقمو راسو روند

 1 دالس كرلپرعو ردهنسانعم " یشا هب دنیام رونلوا قالطا هظفام و هرکسع ندیا

 ]| نهدر ج ادحا INTE رالوق شيع نهااذادس تبص اوزوع نم
 زا هدرلنو و رد هنس انعم جاتحا زوع و یک قمردس ۳ ردکعد هنسن لجهدیا دس

 ۷ هنوک و هدصاوغلا ةرد یربرح رداطخو نل ی ىف لوق ىلع رولوا حوتفم الیلق

 1 تارواع هدنروضح كنەفيلخ نومام هصک رب ینزاملا لیعش نم مضن هکیدلیا نایب
 | دهاج نع مشه اد نومأم هدنب اب ناوسن لاوحا هلتبس انم نکیا لغتشم هب هی دا

 | دل لجرا حورت اذا ] مالسسلا هيلع ىلا لاق لاق.سابع نا نع ىعشلا نفرو

 بياع تزرق هلیعف كنيس ینیدح دوم نم دادس ابف ناک اهلاج و اهندل
 | دع ینلالاق لاق تلاط یا ن لع.نغ نسلا نع ليج نب فوع اتنئدح نامهین

 | [ ذوع نم دادس ابیف ناك اهلاج و اهنیدل ةآرلا لجرلا جوزت اذا ] مالسلا
 تننآرق لبا مسکو اوتسا نومأم نامه هدکدلیا تأرق ردهلسنک كنيس هک هلیناوتع

 : ۱ ll نومأم سب یدلیا نای ینغیدلوا نل كنهح وتفم هرضن هلکلیا ابنتسا ندنهجو
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 یدنک هک ی دا یراهکس مع هرس اکا هکر ید حراش راردا ,دجس رلتسرپ تب بودیا

 ابوروا الاح یدیا ژردبا عوضخ راهظا اکا رلنروک بودیا برض یراتروص
 هک ردندانعم و روشد هر ندا و دم ردلعاف سا ( دحاسلا ( یکی زا هکس كنيرالارق

 زات یا ةدیناس نیما نولو ردنا قالطا هدیباس دزو ا هفت
 لئام یرغوط هرب هلغاوا ناوارف كب یسویم كنجاغا امرخ رارید ةدحاس لو
 [ادجسبابلا اولخداو ] یاعتهلوقو رديعج كدجاس هدنزو عكر ( دجلا ) هدقدلوا

 مکحارخایلعا رکش یلاعت هم نیدجاسوا نیم نینماطتم یا یواضیملالاق اعکر یا
 رک ذ نوجغیدلوا دلوم ارهاظ سەدام هداج” قجالیف زاغ فوم هالا نم

 هداجس هکیدلاف ردندهیع رش تاقالطا هک رونلوا قالطا هرج هدیرع ردشالیا
 مضوم هدعب بوللوا قالطا هناشنو رثا عقاو هدهپبج نالوا راک دع لصاالا ف

 دوخاب رد هیلقن ءات کهدنرخآ یدنلوا لامعتنسا هدهمشود دوهعم قحالوا هدعم

 كيج ( درحاس ) ردندناپ هلاعف نالوا ناکم مما اذوذش یک هراج و هنا

 رد هبرق رب هقشب هدنساضق جش ویو ردیدآ هرق رب هدشرق ناشاق رهش هلل مک

 یاخویهف كنيس ( دخلا ) روید هیسک درامو دیدش هدننزو ذفنق ( ددیعلا )
 | هيض كنيس ( دخملا ) راح یا .دضم ءام لا رونند هبهنسن یسا هلی وکس كنهمصم

 هدننزو ناو ( دودخسلا ( روند هبوص ظیلضو یراص ناقح ند راف 1 هلا دلو

 رو مظعم [ دما ) ددح یا دود" لحر لاقب روند همدآ ولئدح زواب

 ضراع تاقن و روتف هندوحوو تخ هنن رلوقو ع امد یک رو هل دس دض راعرب

 اديس نالف جا لا روند ذم و قفس یزوک یزو شمراراص یزکب قرهلوا 3

 هسک نالوا ولزکب یراص و لیق كنيلوقنا و امروم الية ارفصم سفللا رثاخ یا
 یرب هلکشلتبوطر یرلقاریپ كحاغا هدننزو لیعفت ( دیخستلا ) هنلوا رظن هنکیدد

 ىلع اديس رصشلا قرو رخ“ لاقت ردهنسانعم قفلناق بویشکتب هنرژوا كتب رب

 ندکز او مر هدننزو رفهح ) د وکلا ) اضعب_ هّصعب بکر و یدن اذا لوهجلا هانب

 نیهتسن رب هدننزولیعفت ( دیدستلا ) عات یا دوخ » بابش لا روید هناوج هزا |

 لاق یک قفلرغوط یغارزم یرغوط همدآرب رد هنسانعم ققلرغوط هنغلنوزوا |
 قوت هاوصو تسآر المفأی الوق یدآ زو هاو ادا اد نیو وا

 للاو لوقلا نم باوصلا یا دادسلل هقفو اذا الالف ددس لاق رد هنسانعم كلیا

 ادادس هل تالق لوقت روند هثیش نالوا باوصو تساز هدننزو باع ( دادسلا )

 "یشلا دس لا هتسانعم قلوا باوص و تسارو رول وا ر دصم دادسا و ااوص یا

 دیعس ۷ داد ردنداما دادس و (یقتسه یا اد دس راص اذا یاثا بایلا نم ادا رس

 r یکتا كئبش رب هلددشتاكلاد و نحف كنيس ( دسلا ) ردشانا تیاور ثیدح بيلا |
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 ۱۳۲۱ 0 00 و ارور هه راك تلاطت و وهل بحال
 ا یرواب لدغو زونه هقان و هقلحاذا ه رعس دارت لا رد هتسانعم كليا

 مسا ( درتسلا ) هيلع رعشال اهدلو تقلا اذا ةقانلا تدریس لاق رد هتسانعم

 ۱۳9 یا ) اداس ) رونید هب هقاح نروشود یرواب لرفلیوت هلیس هی

 ةفاخلا ناولخ * یرصبفا دیاسف یوس ردف * وبشا لاش ما حرفم ن دیزب

 زا یدیا امدیناس لصا ردیعما كغاطرب هدنبا رت نیقراف ایم ردعقاو هدنته + لابلاق

 3 2 هلساو کد یآ دارو شپ ردعلعا نقدم .ییام نوجا ترور لش
 هلا لاذو عضاون و ع وضخ هدننزو دوعف (دوعما) یدشلوا نایو تس هلغلوا مزال

 دوج هکر د ح راش عضخ اذا لوالابابلانم ادوجخس هلدجم لاقن ردهتسانعمقلقو رفریسآ
 هنیم زا ریزردند هبع مش تاق الطاد وج“ نال وا زامن نک رردعوض وم هروب زم یانعم لص الا

 یک نوتس هرزوا قایا دوجو یهتنا زلوا تنکسمو عوضخ مظعا ندهبج عضو
 ( داصمالا ) بصعنا اذآ لج زا دج لاق رولوا دض هلغلوا هتسانعم قمروط كند
 دجسا لا یک قاق واط رد هنسانعم كلعکا بودبا هغاشا یشاب هلرسک كنه

 كلا رظن لصتم هیهتسن رب قاربیق یراقابق و ینصا و هسأر ًاطأط اذا لجرا
 ضارحا هدارو نافحا ضارما ف هيلا رظنلا مادا ادا هل دصعا لاقب رد هنساتعم

 | باراورونلوا قالطا هبدمج هدننزو دعقم ( دجسلا ) ردزاجم هک ردهتسانعم نافجا
 | ردهعیس یاضعا نکد هر هدنلاح هدج هک روتلوا قالطا دعباسم هنعوحم كهعیس

 كيجو هدننزو سلجم ( دجساا) ردنرابع ندقایاکیاو زید یکیاو لا ییاو هبچ را او
 هکر دند هد رام ةدعافوروند تک م هدیس راف ر دلع قح هلق زام هک ردفو رعم رد زر اج هلیعف

 كيم ییہ ردصمو ناکم مساو نامز مسا ندنآ هلوا فرمتم ندلوا با هک عفره

 رایدلیا ما ملا ینرمنکكنبع E هج ربالا یک ل خدم زدهرزوا یزو لعفم رلرحف

 و دجسم وا رلنآو هدهسیا لکد عومس ندپرع ردقنره ردزناج ید یف
 لوشو ردي هلک كسنمو تبنمو قفرمو نکسم و رزجمو قرفمو طقسمو قرشمو
 ردصمو هبرسنک كع ناکم مساو نامز مسا ندنآ هلوا فرصتم ندینا پای هک لعف

 اإ هل نم اذهو هنسانعم لوزپ هلیتف كناز نسرید ال زبم لزب الثم رولک هلیحف ییم
 اإ هلسبس هضراعر قایا رلنیتحف ( دسلا ) هنسانعم لوزن لح هلرسک كناز نسرید

 | ( دجسالا) تخفتنا اذا عبارلا بابلایم ادجم هلجر تدجم لاق ردهنسانعم كمشش
 .كرعاش مان رفعي ی دوسا هلیحف كنمرمه ( داعسالا ) ردتفص ندن آ هدننزو رجا
 * داعمالا مهاردک اب فاو ۶# قطنم نغا فطن یذ رخ نم * وبشا نعي هدنلوف

 رد هنسانعم هرج دوخات ردیسهفناط یراصن دوخاب دوم دارم ردعقاو هدنتب

 ۱ ]۱ يقو بودل بارض رلتروص اکا هکردهقا صوصخم هنوکرب داجسالا مهارد دوخا

  oyیاب  ۱ ۱ها ۳ 1 ۳

aras r E mca ntn r es ا 

۱1 
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 داش لاق ردهنسانعم قوب هلن ( داسلاو ) لوکس كنم هو حف كس

 بابلا نم ادٌاتو ادای e E O (rl ( ناو تاک هدنزو هدع ) ةدوسلا 1

 تابقلا نم دیش یا هد وس اب ۳ لاش روند هب هی نالق ندنوقو ندنستشاج

 تاع ر هدننزو با ایا وفا )نیوتن هنم واط ع هدننزو ربنم ( دعسلا )

 ض.راع هنسهل وقم نویف و هود و هناسنا هلی كمحا قوح یوص روس هکر دیدآ

 رود هنال وا السد هداف داوس نانلوا ۳ هدننز و دوج ) دواس ( رول وا

 داوسلا هیاصا اذا د وسم وهف لوهحا *اتب لع مغلاو راو قا دس لاش

 رعشلا دبس لاقب .ردهتسنانعم كليا شارت لينوكس :كناوو ىف كنيس ( دیسلا )
 لاقنآرد هتسانعم دبس هلیرسک كنهمه ( دابسالا ) هقلح اذا لوالا بایلا نم ادبس

 لیعفت (دیبسشلا ) هعدق قف هدح تس ادا یصالا دبسا لاق ردهنسانعم ك

 كليا و یکم روس ع هشاب دیس و ردفدارع ید هدانعم ییا هلا دابسا هدننزو

 هکفلیوت یسدوای شوقو هسأر ق ناهدالا كرت اذا لحرلا دبس لاق  زدهتسانعم
 یرللیف ساب شلوا شارب و هشی رادب اذا خ رفلا دیسا لاق رد هنسانعم ى

 كشابو هسأر رعشا دب اذا لحرلا دبسا لاقب ردهنسانعم قعوط زو هک بورابق

 درت هرزوا یلاح هحیوا بویمرواو بویمارط هرکصندق دنالصا بوزوج ینحاص
 كنيس ( دبسلا )هك رت م هاب و هرعش حرم اذا هسأر دیس لاقي ردهتسانعم كليا

 هرحا رای رغوا هسک نالف روند ههیهادو تفاو رونید هدروق ندعابس هلیسک

 روند هیت هحرادقم ر هلند ( دیلا )زرد داپسا دبس وه هدر كجد ردهیهاد

 هک رب دل الو دیس هلام هدر كحد ردقو یسهنسن قوح 1 كیالق ف

 لا ( ردکعد رداکد كلام هیس رب ندلام e هود و نویقو نیک دارم

 وص مو ا 0 ا هکمحا وص راهود و هلتسسانم ش شارپ روند هخیساو هدنن زو د سه

 | یرلی و هکر دندآ شوق عوربو روند هب و یر اک دشا دس یطوح نوحا قماعالو

 رول وا 5 پوق آ ناه ةا وص هرطق ییا هر وا قشم و تیاش

 یسهزا هدن رک وک یرلیکسا كنتوا قحادخ یرلک دید ینو هد رس یعع رعشلا دبسا

| 

 ۱ دبسو ردشلیا هباکح ینغیدلوا یرب فاطخ دبس ندیعمصا بوجم وا هکر بد ح داش

 ن دبس و ب ایک موس روید هل نس ز وغ وا دیس و ردب دا عضومرب هدنب رذ 3

 هنس هيقن راج شع التوا هدننزو فک ( دیسلا ( رد هسکرب ند ع نزام ن مازر ۳

 a ۰ “د ۰ ۳ 1

 كنس ردد رفع دبس ردیم»ا با هايس ع ور حد کلو مه ( دایسالا ( روند ۳

 ( یدننسلا ) روند هنرلجوا ندنا روهظ ادا كرلتوا یرکدید یصنو هل ریسک

 رود هناویح و هناا نالوا ربا د و یرحو روند هيب نوزوا ك هدننزو یبطنبح

 ۱ راکب یذننس ضعبلا دن و زولک هدیابتس و كنایس ییج روند هب الی ندعابس و



 ۳ اب

 | ( هد زو هدایز و ) هدننزو دادش ( دایزو ) هب هک كناز ( دایزو ) هدن زو ردز ےل

 !(دیزو 3 ردیق تندر لسالا YEH نوهخیدلوا زی ندهرباس

 1 . هیورع ( هیودیزو ) هلال دا دلو )دف مشق كيم ( د رزم و اکدازو ) هیاه

 | دیس ندنلاعا هرصو ربثرب رک كناز ( نادایز ) ردندلاجر ءاعما یک

 11 هد هفوڪو كشوکرب هدنع و ردهدلبرب هدنلایا زاوها هدننزو نابصس ) ناد زا )

 ۹( . یعی ها راباواف حراش ردیمسا قفورعم یاودرب ( نادیزوا ) ردیدآ حعضومرب

 | نادیزوب زسهزمه هدتاد رغم نکل ردیکوک قیاقش هک ردیا نایب بلا بیلصلا دوع

 كواوو كناژ ( نوادیز ) ردکوک یراکدپد ضاشط یکلت هکردنیبم ملا هلحتسم
 . ردیدآ رهن رب هدقشهد هلیسهینب عراضم ( دیزپ ) ردهب رقرب هدنساضق سوس هلیصت

 ۱ ما كنیرهش ناورش ( هیدیربلا ) رد ربنرب هدهمصب هدنشزو نادیم ( نادیزلا )
 ۵9 ر «دنساضف دادب( هب دی زلا ) ردهب رقرب هدهماع ( یدیزلا ) ردع دق

 1 ردهلحرب هدنرهش ناوریق اه یک كو دیدار ا ]یو هدندرون یینهلسق ارم
 ا | تب له یدیز ردن داع“! هرزوا روک ذم هحوو ردیدآ عض ومرب ( دیز )

 | هلتهج بسن دوخای بهذم تعاج یرک دید نودیز ندد ردبلاط ییا. نی

 د تیام زیرا قادم نی ددو دوش
 أ .ندزو وا زو هرو رم فور ۳ ریدح راش رد راف رح هاش مویلا نییفیصلا دنع

 e 1 رب یم واوا ل یک کار هدایز

 | تيب * ناسا تیوه امدق تنک دقو * یتشیشف ناجا تیوه * وبشا هدن رک دعا

 1  اهیوقلاتس هدنرکدلبا باوجسا رارکت هلکمالبا مهف ران دیا لاوس بودبا تآرق
 1 ردردب هلق رب :نکرد نا ولت نا هلیحف كنا ۳ دبوحا دلت کیطعاف

 | دولوا لفوبح» هلکییبا یزعرق شاق لواو ردوسنم هرلن آ دورب یرکدد هیدیزت

 1 تادایرلا ئا دناوزلا :ریمک لبا لات ردهنساتعم تادایز رلرحف كناز ( دنایرزا ۱!

 ردیعج كنهدایز نالوا ردصم مسا و و

 اعطق لوق ىلع كعك هلتعرس كن هدنزو داعبا ( دأسالا ) «.ةلماا نسلا لصف +
 رد هتسانعم تانک تورو هن هزود رم هجک نوت هرزوا كمالبا لوزن ردق هح ابص

 داسا لاق ردصوصخحم هکمک بوبروب زدنوکو هچک نوتب یعسق ءود یآر یلعو
 دابنلا عم لیللا لبالا ريس وهوا سیرعت الب هيل راسوا ریسلا ق ذغا اذا ادآسا
 ۲ || ردهتسانغم كما هلنیتحف ( داسلا ) .دعدب اهلک هتلی ریسلا دشسب تاپ ساسالاف لاق

 1 جو هلغغ زآ یزالل هه راو برزخ اقا عیارلا بابلا نم اداس ءالا دعس لاش
 | فک (دتسلا ) سکت یا او لاق ا

 ۱( دالا ) ضقتنم ئا ړی ح رج لاق رونید هبهراي ندا سکن پودیزآ هدننزو



۷ 

0 
 wage سس دا سس وجود سوم سد سس سس سوسک وین نوت

 دوام لاش ند هنسأانعم قعو هلن ( داساور) Ea كنم هو يف كنيس

 ' كجکو ا ترکی. هدنزو هدع ( :دوسلا ) هقنخ اذا ثلاثلا بالا نم اداعو ادا
 بابشلا نم ةيش یا ةدوس اب ۶ 1 رمل لاق روند ههیقش نالق ندننوقو ندنستشاچ

 تلع رب هدننز و با ) داوسلا ( رواش د دنم واط ع هدننزو رانم ) نا ۱

 ضراع هنس هل وقم نویف و هود و هاسنا هل یسبس كمحا قوح یوص روس هکر دیدآ

 رود هنال وا السد دعزع داوس نانا وا گو هدنز و دوی ) دونسلا ( رول وا

 داژسلا هباصا اذآ دوتس وهف لوهجلا ءانب ىلع مغلاو ريعبلاوأ لجرلا دعس لاقب
 رعشلا ذبس لاقي ردهنسانعم كليا شارت لينوكس كنایو یصف كنيس ( دبسلا )

Eلاقنآ رد هنس انعم دیس هاب رسک كنم رمه ) دایسالا ( هقلح اذا لوالا بالا نم  

 یسهزا هدن رلک و کا یرلیکسا كوا قحادغب یرلک دید یعنو هرس ی رعشلا دیسا

 لیعف کلا ( هع دق ق هثدح ٽي اذا یصالا دیسا لاقب رد ةنسانعم تك

 كليا ك رب یکی روس حا هشاپ دیس و ردفدام ید هدانعم کیا ها دابسا هدننزو

 هکفلیوت یسرواب شوقو هسأر ف ناهدالا كر اذا لحلا دبس لاش ردهتسانعم
 یرالیق كشاب شذوا شارت و هشیرادب اذا خرفلا دیسا لاق ردهنسانعم قاشب
 كشابو هسأر رعشا د اذا لحرلا دبسا لاق رد هنسانعم قعوط زو هک بو رابق

 كرت هرزوا یلاح هحیوا بویمرواو بویمارط هرکصندق دنالصا بوزوچ یتجاص
 كنيس ( دبسلا ) هکرت م هاب و هرعش حرس اذا هسأر دیس لاقب ردهنسانعم كلها

 هرحا رلی رغوا هسک نالف روند هب هیهاد و تفاو رونید هدروق ندعایس لیک

 روند هلیق هجرادقم رپ هلئیتحف ( دبسلا ) رلرد ا داسا: دبس وه هدرب كحد ردهیهاد

 هک رربد دل ال و دس هلام هد رب كحد ردق و یسهنسن قوح ۳ كیالف هکر دنداتعم و

 دلا ( ردکعد رداکد كلام هثیش رب ندلام یسهل وقم هود و نویقو لی دارم

 وص هدکدلک هکمحا وص هود و ھ4 تیس انم شارت رود هعیساو هدنن زو د رص

 یرلیوت هکرددآ شوق عونربو روند هبول یرکدتا دس یضوح نوا قمامالوب

 رولوا ردیک بوق آ ناه هسلط وص هرطق ییا ةننرص هلغلوا قدمو تیاغب
 دیس و ردهلیا هباکح یتغیدل وا یر یاطخ دبس ندیععصا بوج وا ہک ر ید ح داش

 دیس و اک موس روند هل سر وغ وا دیس و رد دآ عموم هدنب رق

 هنس هيقن ریاچ شع التوا هدننز و فک ( دنسلا ( ردهسکرب ند صع نزام ن مازر

 كنيس ردد رفم دبس ردیمها بایت هايس ع ونرب هلیحف كنو رمه ( دابسالا ) رونید ۰
 ) یدنسلا ( روید هثرلح وا ندا روهط ادعا كرلتوا ئراک دد ینو هلل رسک

 روند هناویح و هناسنا نالوا رلذو یرحو رود هيس نوزوا كب هدننزو ییطسح

 .. راکیب یننس شضعبلا .دنع و رولک هدنابس و دنابس ج روند هنالپډ ندعابسو
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 ۱ و او و ركزو دادش ۳ دیزو ۱ رنک كناز 5 دایزو ) هدنازو ربیز ,
  هیورع ( هیودیزو ( هلال هدایز ) الدنزو ( ف تیم ) د رم و اکدزو ( لاھ

 e ندنلاعا :رصبو ربنرب هسک كناز ( نادایز ) ردندلاجر ءاعسا یک
 | هددفوکو كشوکرب هدنعو زدهدلبرب هدنتلایا زاوها هدننزو نابع ( نادیز )

 ۱ | یعی هی داینآواف ح راش ردیعسا قو ررعم یاودرب ( نادیزو۱ ) ردیدآ حعضوم رب ۱

 " نادیزو سه مه هدناد رفم نکل زدّیک وک قیاقش هک ردبا ناب هلا بيلصلا د وع 7

 گواوو كناژ ( نوادیز ) ردکوک یرکدید ضاغط یکلت هکردیبم هلبا هلعتسم /
 FRED هدنشمهد هلیس هی عراضم ( دیزب ) رده رقرب هدنساضق سوس یف را

 ۱ منا كن رهش ناورش ( هیدیربلا ) رد رهنرب هدهصب هدتشزو نادیم ( نادیزلا )
 ۱ | یب و ددهب رق رب هدنساضق دادغب ( هیدیزلا ) ردهب رقرب هدهماع ( یدیزلا ) رد دق 3

 ادھر هدنرهش ناو ررق رک كناز ) هبدایزلا ) ردوص ر هدندرو یسهلسق ربع 3

 | ا او یدیز ن دیداجا هرزوا روک ذم هحوو ردیدآ عض ومرب ( دیز )

 جبس دوخات تهذم تعاج یرلک دید نودیز ندنب دم رد تلاط یا نم

 ۲ ( دوز قوا ) رديت نب دذ ید هلا دبع نب دزو ردرلپ وسنم 61
 ۱ .ندزو وا زوب یورو نه فور 2 ریدح راش ش رد رافرح هایش مویلا نییفیصلا دنع

 ۱ e وید ردن هدایز فو رح ندینزام هلمحازا رلیدلبا بیکر کار هدادز

 | ىنتيب × نالا تب تیوه امدق تنک دقو * یتشیشف ناعسلا تیوه * وبشا هدن رک دعا

 3 اهن واتس هس رک دلیا باوعسا را رکت هلکمالیا مهف رات دیا لاوس پودا ترق

  ردردپ هلق رب نکرد نا ولحب نا هلیحف كن ( دز 1 يديد هیوحا لث کتیطعاف

 | دولوا لقوبج هلکییا یرعرق شاق لواو ردیوسنم هرلن آ دورپ یرکدید هیدیزت
 زا تادایزلا ىا دنایزلا ةربشک لبا لاق ردهنسانعم تادایز هلیحف كناز ( دنایزا )
 ۱ ردیعج كنه دايز نالوا ردصم مسا ولو

 اعطق لوق ىلع كعكه لتعرس كب هدننزو داعبا ( دأسالا ) (ةلأا نیسلا لصف ل

 ردهتسانعم نایک تورو هنهزود رم هک نوت هرزوا كمالیا لوز ردق هحایص 7

 داسا لاقب ردص وصحم کشک بو رو زدنوکو هجک نوتب یم هود یر لعو 8

 | دالا عم ليللا لبالا ريس وهوا سي رعت الب هتليل راسوا زیسلا ىف ذغا اذا ادأسا

 | ددهتسانعم كمما هلنیتحف ( دأشلا) هعد اهلک هليل ريسلا دنسی تاي ساسالاق لاف اا
  یتجو هخزآ بوتلاوه هرایو برش اذا عیارلا بابلا نم ادآبس ءالا دعس لاقي

 | فک ( دعسلا) سکتن یا و لاق ا

 1 دالا ( ضقتم یا دثس چرچ لاق روید هب هراد ندا نکن بودیزآ هدننژ و

 زا
۹ 
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 ( :دایزلاو ) هلنیتصف ( دیزلاو ) هلیئوکس لايو یرسکو یعف كناز ( دیزلا ) ىدا
 هک هدننزو نادیم ( نادیزلاو ) قرهلوا ییم ردصم ( دزلاو ) هلك كناز
 اذز و ادیز *یثلا داز لاقت ردهتسانعم قعرآ یعوج یک یطفل ناش رد ذاش وب

 یتظفل هداوز هلیصف كناز یرهوج لضفو ىع اذا اادزو ادیزعو ةدایزو ادزو
 رد هک هرایزو هراوز هلا هله ءار لوا ارز ردشلیا فیت هلکلیا رک ذ ید

 ند وقعب نالوا یسوار یاسک یرهوح کرد ح راش قرهلوا یراع ندنرکذ وغ

 رولوا ید یدعتم هرو زم ةدامو یهتنا ردلئاوغلا نومأم لقا هلکلیا تیاور
 قمرترآیدو هدننزو لیعفت ( دی لا ) ثازف ارمخ هلا هداز لاق هتسانعع قمرترآ

 لاق رد هتسانعم قعرآ هدنزو لاعتفا ) دایدزالا ) دازف هد ز لاق رد هتسانعم

 ردتشم ید یر وا یدعتموب تخاف زد یعصتم یهدایز ران و نکل داد زاق هد ز

 كليا دع یصقم هدنماطع یدارب ( ةدا رتسالا ) هدز یا الام تددزا لوق لاق |

 ءرصقتسا اذا هدارتسا لاقب ردیموزلم كنيت یانعم هک رد هنسسانیم واصقتسا
 هد هجرت هلغلوا مقاو هلینرابع هوکتی و هرصقتسب یا االف دیازتسپ نالق هدساسا |

 ترصقتسا و ذوخ ًامندرمصقت هسروتید الف تریصقتسا و یدنل وا اعاج را همدآ ریهخ

 یتسمرترآ یهنسنرب ندهسکرب هدا رتساو رولوا ذوخأم ندرصق هسروتد بولا
 هدننزولعفت ( دب رلا ) ةدايزلا هتم بلط اذا الف دا رتسا لاقي ردهتسانعم كما |

 ینعی كلعوس ناليو الغ اذا رعسلا دز لاشب ردهنسانعم قیقچ باب یناغ راعسا |
 قتع یسق دیاد و بذک اذا هدح ق دی لاقب ردهتشاتعم ىق نالپ هتیژوس |
 یرلت وی هباد هلنرتحف قنع و ردهنتسانعم كعرو هجهدایز ندشیور و یرلکدد |
 هود هد دیک یژثکا هکروند هفلوا ناور یک وص درهتشود هرپ بودازوا |

 قنعلا قوق تراس انا ةقانلا تدر لاقي رارول [ لازم بو روب همیوا یعمک
 هربغ و همالک ف دیزت لاقب ردهتسانعم كليا هدایز هلفاکت هدرلهتست راسو مالکو |
 ددفدارم هدربخا یانعم هللا دیزت هدننزو لعافت ( دما بلا ) هيف ةدایزلا فلکت اذا |

 کیا لوق لع هتسانعم هبوار روند هنم ولطو هنکشم وص يحق كيم ( ةدا.لا )
 یراکدتیا هدایزو مرض ید یردرب هنفلارا نوجا قلوا شکک بولیکید ندرد

 لو هکربد حراش رولک دارم یسهینبو دانم یسنج عج روشد همولطو هکشم |

 یتند وص ردا اضتقا قلوا ىواو هروک هلوا اربز ردب وصا هدام یاضتقمرب ربخآ 1

 هناذق وص دوخا یبم ههموقص هدایز هزوک هب ات و ءانب هتعیدل وا ندنسهلج داز 1

 شفلوا قالطا الأفت هتسلوا هدایز هلفلوا تایح ءدام هددیداب اصوصخ پول وا عا
 ندنسهدام كالا زارب یتعب تاعمز نالوا هدنسوریک كالا ( داوززا ) رولّوا

 عابس رونلوا قالطا هنالسرا ( دناورلاود ) روتلوا قالطا هراهتسن ديار نایلوا |



 ]  "یثلا دهز لاقب ردهتسانعم كليا نیمضو ریدقت یهنسن رب هیسک كناهو ىف
 اإ دو رك كنمه ( داهزالا ) هصرخ وءررخ اذا ثلاثا بابا نم ادهز
 ۳ تاک ز هلنیتعف ( دهزلا ) هدهز یعع هدهزا لاق رد هتسانعم كليا نينو ریدش

 یا دیهز یش لاقت رونبد هب هنسن 1 هدننزو ریما ) دیه "لا ( رونل وا قالطا هلام

 | لک الا لیلف و قللنا قیض یا دیهز لجر لاقت رونید هیسک برشم كنتو لیلق
 داو لاق روند ههرد قحهراط و لکالا لیلق یا دیهز لحر لا روند همذآ
 ۱ راک " ریه رب هک ردلعاف منا ندنظفل دهذ هدنشزو دباع ( دهازلا ) قیض یا دیهز

 8 واو هللا دبع ن دهاز ارد دلاجر ءامساو رونید همدآ راط قلخ یک دیهزو ردکی د

 ا أ ردهتسانعم قیسنزآ یبهنینرب هدننزو لاعتفا ( داهدزالا ) ردرلئدحم لصولا دهازژا
 | ههنسن رب یهسکرب هدنزو لیعفت ( دیه لا ) الیلق هدع اذا "ىلا دهد زا لاقت

 دهز لاق ردهتسانعم ثكمردتا ریه رب ندن ؟ هلا فرصا یتبغر عب قلف زشیفر

 | رد هنسانعم 24ا تسن هلع د وخات قوس هلع یهسکریو هبغر دض هنعو هيف االف

 اقتخا نزقرط ره یتدآرب هدننزو لعافت ( دها زتلا ) هل اذا االف دز لاقت
 هغی زآ هدننزو داع ) دارا | هو رقتحا اذا ای الف اودهازپ لاقن رد هثسانعم كلبا

 | قغوط قزق هتوكس كواوو یحف كناز ( دوزلا ) ذنسساتعم هو روید
 | هدننزو رم ( دورلا ) دالا یسا اذا ادوز دوزب لج زا داز لاقب ردهتسسانعم
  (ةدازالا) رولک دوار یعجج هتسانعم نادهشو روید هغجراغط قحوق قز آ

 1 ردهنتسانعم قمردنلقزآ قطر هدننزو لیعفت ( دیو زتلاو ) هلیرسک كنه
 | رفاسلا تدزا لوقت ردهتسانعم قغوط قزآ و یفلقزآ هدننزو لعفت ( دو رلا)

 | یزنکا ردسقل كنسهفاط م هديب برع ( دوارلا باقر ) دورتف هتدوزو
 | قالطا ندنرلقدلوا ولزکب لزق یخد مع ةفناط هل غلوا ندناتضم یرمرف دوزم
 ظیلغ یرلهثح یک دوزم ولط دوخای نوزوا یرلنویب یک دوزم دوخاب رلیدلیا
 ردد نوناخرب ندهبلاهم هدننزو هنیهح ( هدوز ) هنلوا قالطا ندنرلقدلوا

 ید رقلا ظوفحم نداوز و ناولع ن داوز ردیداعسا هدشزو ناتک ( داوز )

 یر و ورع یا نب رفاسم یرب یدیا يقل كمدآ جوا ( بکرلا داوزا ) ردرلئدحم

 هلفاق لها هدنرافدلوا هدلوب رلذو ردهزيغملا نب هيما وبا یرب و دوسالا نب ةعمز

 داز ) یدنا رد ماعطا و هرادا رلیدنک تعوم بویلیا ذاا قیرط داز اعطق
 د وقو یسهلسق دزا هنهاکرد مالسلا هيلع ى ز نایلس هکر دیسا سرفرب ( بکر ا

 ندنسا ماریج هلاز مض ( دوزوذ ) ی دیا اعطا ناسحا هرلنآ ی آلوا هدن رک دا

 تكتسلاهانع هدنرلتفالخ تدم هنع هلا یطر قیدص ترمطح رد قل ك ریما مای دیعس

 رلسشلعا ریهستو ریرح همانرما ههیلا یوم هدقدل وا یرلعوعسم یرلتدر هيلا ةعقد



:۱۱ 
 حس سس

 روصنم هدقدرولوا نی هب هفیلخ بولک همالدونا هدانناو یدیارظتتم هتندورو

 همالد وا یدلیا تراسا هربق پول ددل یضاح دن هارون همالدو ایاپودبا باطخ

 یبتنا یدلوا كا هدنخ راتخا یب هفیلخ هدکدد مدلرضاح ین ريق ین كن ةفیلخ
 قم ردل وط رول وا رد صف دنز و رد دنلاجر ناتدع بست ىلا قارغا, ن دنزو

 هدننزو هنکنم ( هئدنز ) ه الم اذا لوالا بابلا نم ادنز ءاقسا دنز لاقب هتسانعم

 (درودنز ( ردیدآ قمربا 5 هدنافصا (دوردنز ( رد 4 ر 0 هقشب رپ هدنساطق یراح

 مور هد زو ۵ رج ( هدنز ) ردها رخ  ز رده رقرب هدنبرق طسا و هاپعف كواو

 زا روید ههحزد دنزو ردیدآ عضوم رب رلنتهف ( ( دنز ) ردهدلبرپ هدنسهکلوا

 ردصم دنز و یدنلوا ناب ا هک تن ردقاد وق یرلفدقوص هتفوح كنهفا

 شطع اذا میارلا بابلا نم ادنز لجراا دنز لاقب هنسسانعم 0 رۈلۆا
 لحر لاش ردزاجم ٩ دصخش سک الو لی تیاغب هدننژو مظعم ( دنزلا )
 دنزم وه لاقب رونلوا قالسطا هصخش نالوا مومن یسنو قیض لیخم یا دنزم
 (دیزنلا) ضرعلا :لیلق یا دنزم بوم لاھ زونید هوت نالوا هحوبسناو ید یا
 همذآرب و پذک اذا لحرلا دز لاق رد هت انعم كلیوس نالپ هدتنزو لیعقت

 هقح قوف هبقاع اذا االف دنز لاق ردهنسانعم كلا هعنکشا هدایز ندنفاقعسا |

 رد هنتساتطم ققاج قابقج و هالم ادا هافیلا دز لاق روتا ی |
 رالالخ كحوک ندبناچ کیا ییحرف كنهقات دینرتو هدنز یرو) اذا لحرلا دنز لاقت

 نکرروغوط هقان وب رونید هفمردشواق بویلغب هللا رالیق هدعب بویلالخ هلا
 لدن زام لوقت ردلمعتسم هننسانعم كلبا هدایز دیزنو راردیا هدقدقح ههرشط یجر |

 لاق رد هن_سانعم یوا هدایز هل بیک تنم ریه ) دان زالا ( كلدیزپام یا هیلع دحا

 هیلع دحا كدنزبام«لوفت یک دیر ردهنبسانعم قلق هدايزو داز اذا "یقلا دنزا |
 فايا اول هنیدرد لوا 1 مدآ شلوب تقافا ندندرد و كدیزیام یا كدنزیاهو

 هلا عجر اذا هعحو ىف لحنرا د زا لاش و ثكعا نایت یتش ییعی

 قلوا هتسمهدو لدکشت هلارطضا هدکمر و باوح هیسکرب هدننزو لعفت ( دن رژلا )

 ردلیتسم هسانعم قلرادو باولا قاض اذا لحرلا دنزت لاق ردلمعتسم هتسانعم

 ردهبرقرب هدنساضق فسن هلیصف كناز ( انیدنز ) بضغ اذا لج را دنر لاق
 هدنساضقومو ردهب رقرب هدنساضق نیلام ندنلاعا تاره هدشنزو نابص* ( نادنز ) |

 دلیئوکس كناه و یعط كناز ( دهژلا ) ردهیحات ر هدنساضق هضیصم و 2 لقب ا

 هيف دهز ل رد هنسانعم قلوا زستبغر .a وو هداعش باهم |
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 > طاق یهیزآ ناو هالم اذا لوالا بابلا نم ادقز ءانالا دفز لاق
 ژ ثالث تام (درملا ) دیلع رثکا اذا ریش هسرف نالف دفز لاق ردهتسانعم
 || رقت 4ا دج رز یذ مز فلم ردها همجم لاذ هکردیسا د مز هلیار دیدشت و
 # | نوک هدنندعم نولآ دجربز هدندنع یرلرناس و ردیلوق وطسراوب هکردشلیا
 قتسف نعي یراص لئام شی و یرصم هالوا كنر ٤ رولوا فاض و لشي ردا

 ا و ژرید یدخ ردزک ندهلجج هکهب یراص لئام هبیرمرقو یسربق هنکنر
 | لتپ قول هکردیایذ یرب رولوا ممق جاقرپ ردیا نوکت هدندعم یریغو نوتلآ
  هنسیرو ردنا نصقرو ج و ایوک یک و فاصهدتاع رول وا هش هکتیس

 | ل دب لئام هضایب رونید ينوباص هنسیرپو روند قتسف هتسیرپو روند یتاحر
 هعف كيمرو كناز ( درمرلا ) ردا دع ندنعو دج زز یعقوب رلضعبو رولوا

 ۱ .یسداف دم نز ییعی ردرعم ویو ندکعد هرک ذم ةارمو ثنؤم لحر هدننزو للعف

 قالطا هتووع نالوا هدنسهویش كک راو هککرا نالوا هدنتنفص تروع هکردیرمم
 !هدن زو دنق ( دنا ) ردموسیم هدنسهدام درو هلیعض كناز ) دزوام لا ) رونلوا

 | نادنز هتسیکیا ردقج هلوا کیک كليب هکرونید هرب ینیدشواق هلا لا كنجوا كلوق
 1 أ نالوا ندنفرط قمرپ شابو عوک تارا ندنناج قمر هجرس 7 ح راش روند

 . ]| دونید دعاس هکلیو رونلوا رییعت : هیکلب هیارواو رارید دنز هتعوتو عوسرک
 1 کروند هخامقچ .یرکدزود لند لها ندرلرجش ما رافعو خرم دنزو یمننا
  كرروس هنر یرب رولوایفید که دنتلآو كکرا ایوک یکهدنتسوا رولوا هناد ییا
 نایدنز هنسکیاو لرد هدنز هنالوا هدنتل او دنز هنالوا هدنتسوا رررقح شتآ

 هلک كناز رولک دانز یعمج رونلوا بیلغت رک ذم هک روشید نادنز ینعپ زند
 یراب هنسدنک هدصوصخ رب رلب عو رولک دانزاو هدنزو سلفا رولک دنزاو

 "لرد یداتز كب ترو همدآ نالوا ثعاب هتسوا ریذپلوصح كنشيا هلتنواعمو

 یباعا هنفد هک ردنییع هلا راغ رش هدناد رقم ردیعما جاغآ ولنکییرب دز و

 مزاعنب نادج ن دمع نب دجا ندنین دحم رد هب رق رب هدنساصق اراخم دنزو ردقح هل وا

 هدن دالب طیف دنزو رقح نداروا 7 یرلکدید یجب دنز بول و داوا یدیزلا

 | كنهمالدوا:هرعاشو بیداروهشم نوا نب دنز ردندلاجر *یماساو ردیدآ كغاط رب

 1 تاکترپ تاییا مظانو تایاکح رداون بحاص همالدونا روبرم هکرید مرم ردیعسا

۶ 

 إإإ روضو ج افت ندهیسابع یدا تاذ ربا بیدا و فیرظ تاکعضمو فئاطلدر وم

 تافو یربق یسع كنەفيلخ روصنم هکر دنادنفن اطل لج یدیا ندنسامدن كنیدهمو

 || هزانج و دوعق هدنرانک یربق بولوا رضاح هننفد هللا لالم و نزح هدکدلیا

 هم دورو



۱ a 

 هدرز لاقب ردهنسانعم قغوب بوقیص یزاغوبو اهعلب اذا عبارلا بابلا نم ادرز

 اذا عردلا درز لاقب ردهنسانعم كمروا هرزو هقنخ اذا لوالا بابلا نم ادرز
 یدو هدننزو لاعتفا ( داردزالا ) رددآ هبرقرب هدنساضق نیارفس ادرزو اهد رس
 اهعلعا فاوم اهدرز ىع ةمقلل ادردزا لاش ردنعضتم نلكت نکل ردهتسانعم قو
 روئل وا قالطا هزاغو هدنزو دعقم ( دررلا ) یدا سنا یدیسلیا ریسفت هلبا
 لوش هدننزو باتک ( دارزلاو ( هدنبزو رانم ) درزا ( نوجغبدل وا درز لح

 ینیکار بودبا عفد ینشوک هک ات راراصق ینزاغو كمود هلکن آ هک روید هیا
 هقن وند هنسهلوقم شیرک و بیا قحهغو یزاغو اقلطم دارزو هیلیا هدول

 هزج (هدرز ( ردیشل یردا رب لعاش مات نامش هدب و تالا ( درزملا ( هنسانعم

 هدنز و تشک( درزا ( ردیدآ غاطرب هد زاربش و هعلق رب هدنساتسف اتو هدننزو

 ع التالا عیرس یا درز لجر لاش روند دب یشک نالوا رادو كاج ی همقل

 ) ندنفلراط دوخای نوجغیدتو یرارک روند هنجرف ناوسن هلتاصف ( نادرززا

 مسوت قالطا رکم نمهلوا فصو هرزوا موع یا هجو نوچخیدغوب یراریک
 شلروا هلنیتعف ( مرزلا ) ردضفصو یک ناوطقوب ارهاظ و هلوا لوم هزاجلاب
 دیسک یحروا هرز هدننزو دادش ( دارزلا ) ردل وعفم نعم لعف روند ههرز
 ردفورعم ةدلب رب هدنتلایا نامرک هدننزو دنس ( دنرز ) هنسانعم دام روئید

 ردعضومرپ هدنن رق هنیدمو ردندار وا ىوعلا سابعلا ن دج ردهب رقرب هدناهفصاو

 ) هنعون كکرا رولوا ع ون ییا ردندآ فورعم یاود هلیحف كناز ( دنوارزلا
 نیغو یحف كناز ( دغزلا ) رارید ج رحدم دنوارز هنعون یشیدو لیوط دن وارز

 دقز لاق ردهنسانعم كمروک و بو هرکوک هلیسهدایز هود هلی وکس كەم

 ققص نوح ا ققج غاي ندنعآ یعولطو ادیدشرده اذا ثلاثلا بابلانم ادغز ربعبلا

 یتزاغو كمدآربو هيف نم دزلا ج رحم یتح هرصع اذا هءاقس دغز لاق ردهنساتعم
 مدآربنهسک رو هقلح رضع اذا انالف دغز لاقب رونلوا لانعتسا هد هنسانعم ققص
 _ | اذا هیلع مالکلاب هدغز لاق ردلمعتسم هنسانعم قغرقشق كرءهدا اوعتسا هرزوا

 | رونید های ناقج ندنخآ هدقدلقص مولط هدنزو ربما (.دیفزژا ) هیلع هشرح
 ) *الا !ربشک راخز یا داغز رهن لاق روند هغم ربا نیقشاط هدننزو دادش ( داغزلا
 ) هتعض را اذا هیدغزا لاقب ردهنسانعم كم رنما هاب سن كنم مه ( داغزالا

 نابضغ "یا دقغرم لجر لاق روشید همدآ نیغراد .هدننزو شمع ( دعخرلا
 ) كناز ( دبغزلا ) دغر شيع یا دغر دفز لاق روند هکل رید هلنیتعف ( دغزلا

 یمسقءود هدننزو هج رحد ( ةدغزلا ) هنسانعم دیز رونید هنغای هرک هيه كنابو
 ربعبلا د مز لاش ردهنسانعم كمەركو ك درهیلیا دید رت هدنسب رحنآ یتنوتلروک

 ۷۳ لوا



 ۱ ف نب ر 1 ندنسلسق جدم دیزو ردقون دیز یربغ دنر

 سوو ورح ن دیو ديل ولا ن دمع ندناضا یرهز ماما زدیم وق

  الهدلابر دوبرم نطب ردرلپ ول هدرلت ] هک یزادنز رف کیاو ی وغللا نيب ن

 سو ن دجعو قراط نب یسوم ر زدن دندب دع ردهدلب رب هد هدننز و ر ( ۳

 او ادآ مضومرب هدننزو نالعیخ هلص كنا ( نادبز ) توی تبیعس ندو

  فوزرعم رطع هدننزو باعم ( دابا ) ردندآ عض وهرب هدشزو بایعم ( دابا )

 ندنآ هک رذهیادرپ دایز نو ولو ءاهقف رد ر اکدشا رجعت كاتم هیلق هک ردیعسا

 | یرلکدید هروک ذم ۀباد ارز رلیدلیا طلف هدندش رعت هل رلءد روالوا بلج بیط
EEلولد ردیعما كييط نالوا لصاح ندنآ دایز ردیسیدک ناب دارم  

 | ی ادیب ردرت ییعب دختر یغوط هند هدنراقلیوا و هدنتلا یر وق كندک روکذم

 | هکلیا عشرت قع ندندوجو هرکصندکدلیا ب برط ضم: هلا ك رح هلیسهدایز بو وط

 ا بو ربص هاا هرواګر دوخای رخ وبق شماق یار ندنراعضوم لو

 افيد كسم 6او رولوا هدننااب ههبخب ودنه یدک لوا هک رد مجرم

 2 Se LS بوروتک ینراقریوق رلرامت هی هکم.زونلوا
 ۱ هلکیرح و ربعت ینآ هک ردلوقتمو ردشلوا رم دوهشم راردبا عضو ریا هعتما بول آ
 ۱ یکااو ووداتوق بو روس ردق هتعاع هنس راردا عج ندنسپ رد ك بو دیا كاتق ص

 رول وا یوتعع تقوم یاود کا قیرعت لوا رولوا یک رله تس رله ایا درب هتسرب

 | ..تنپ دابزو ردیلهاح تعک نب دایز ردنداعسا دایزو ردیدآ هدلب رب هدی رغم دایزو شا

 ادز نا ل وق لعدابزن دج انب شم ردیس هح وز كکللادبعی دیل و شیفن ماطسد ۱

 * دیس هنکی رزهاعلا كرابلای دع دلی كناز ( د دن رلا ویا ) ردر ,هسا یا لوقو ردد

 ۱ تنب هدنیزو هده (.هدیز) ردیسا یسرف كندسک ما نارفوح هدننزو فتک (دیز)

 دیع ( دز ) ردندحم هد ز ن دم نب نسحو "دیسهریشیه كنیفاح شب هکرد ثرالا

 هکر دیسهحتو ز كدیشر نوراه هدننزو هنیهج (هدیز ) رددحم هکر د نانسیا هدننزو

 ردزدآ هکر برب بیرق هیهشیغم هدهکم قیرط ( ةيدييزلا ) ردیرتخد كر وصنمنب رفعج
 .د هجشاشآ ندنآو لحرب هددادغب و هی رقرب هدنساضق طساوو هب رقرب هدلابج دالب و

 | نعي ردیسا قورعم رهوج هدننزو لجرفس ( دجربزلا ) ردیدآ هلع هقشب رب
 | نالوا ریبعن قتسف بولوا كنر قجا نکل یک درمز ردشاط لی رب ندرهاوج

 . دجربز هلفلوا یبحاص لاجو نسح كي تبا نب ناسح نب سيق ردنولم هلول
 | ةمقللا درز .لاش ردهنسانعم قعو هدننزو درف.( درزا ) یدیشلوا بقلم هلا

 ج م ےن نیم سرہ یا جا

 33 ادرز ۰
 ا
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 ةدارو ةدیر خیر لاقب ردتفل هدیواو روند هل نساعالم هلیعف كنار ( ةنادم او )
 نرسنقو ه رق ییا هدنسهکلوا توه سطح ردهدلپ رب هدنع هدیرودوریا نادرو
 رددآ ۾ نصحرب هدنساصو نيرن هدننزو نادیم ( نادیر ) رد هب رق رب هدنساص

 ججفروق رب یدآرب هلیئوکس كنهمهو ىحذ كناز ( دأزلا ) ؟ ةمحلا یازلا لصف ۶

 (دژورلا)هجرفا اذا ثلاثلا بابلانم ادأز هداز لاقي ردهتسانعم تقیاکلب هلا هنسن
 لحرا E لاش روند همدا شروق بویلکلب ندهنسز روقرب هدنزو د وعسم

 قو وقردعسا هلنتمضو :یمط كاز( دالا ) روعذم یا د و نم وهف لوهحا ءانب لع

 نوسلواكئیش راسو كيوص رونید هک وک هلیعف كابو كاز ( دیزلا ) رارید كاب ||
 ما كنب رهش صحو ردهبرق رب هدنساضف نیرسنقو ردیدآ غاط رب هدنع دیز و

 رددآ عضوم رب هدننسض دادغب و رده رق رب هدنساضق صج دوخاپ ردیعدق

 ( دازالا ) ردیعسا یدلو ما تن رلت روح هنع یا یضد صاقو یا نی دعس دزو |

 د زاذ راص اذا رشلا د زا لاق رد هنسانعم كفلک یک هننسن رپ هل مک تنه ۱

 روئاذا ردساا دی زا لاق ۷ دا كہناکعچ هلا رکیچ ضا ج اغاو ۱

 هکر ونیدهثغای هرکه دننزو نامر ( دابزلاو ) هلی كناز ( دبزلا ) ءالا نعدزلاک یی اک
 ندب !نوڪغیدلوا دی اشم کوک ن وال وا جارخا هلشاي ¿ ندیدوس كنمدق يو نویق 1

 تد رقب نیا روك هللاا . كحابصم رونلوا قالطا هذ دن كلذك یدلوا ذوخأم 1

 هدنزوروند پابح نا وا جا رسا ندننیل هود رونلوا قالطا هد هنانل وا جارطسا 

 لاقب ردهنسسانعم كمردب یغای هرک هدننزو دبع ( دیزلا ) ردصخا نددبز هلیاه 1
 نوحا قمقچ .یغای یمولط دوسو زا همطا اذا لوالا بابل نم ادز هدیز |

 هدیز ج رل هضم اذا ءاقسا دیز لاقب روئلوا رببعت قعای هک رد منسسانعم قیقلاچ |
 یدنل وا هییشت هلیتهج تانک ردلمعتسم هنسانم كليا شخ هنسن قوح هبهسکرو |

 ردلعافمسا ندلاعتفا ( دیدرلا ) هلامنم هل حضر ادا یاثثا بابلانم ادبق هلدبز لاق |
 هک رد هنسانع«كنفلک وپک دروآ هدننزو لیعفت ( دیبزبلا ) روند هنیحاص كنغا هرک

 رد هنسانعم دیر هدننزو .لعفت (.دیلا ) دیزت اذا هقدش دیز لاقب ردلاع دراثکم
 هدیز كديشرب لوق ىلع رد قو 3-1 قاق رک نوت وا لامعتیتا تام قولو

 دنآو هتوفص ذخاوا هعلتا اذا *یشلا دنزت لاقیا ردهنیسانعم قملآ یتسهصالخو
 هغو یک ردو قاق نامه کا ا ا کا تع روانا کما

 یداوس( ىدا د هدنزوتنامو (مایز) الا عرسا اذا نیهلا دب زت لاقي ردکمویآ
 نالوا یرمخ دزو رد نوم * :فاهب یریکس :دن وب تاهما ردیدآ تای مزو

 هدنزو هداع ) ةدارلاو ( هل اه (ةدزلا ) رولک دوبر یعج روید هنبرپ سمولو

 "هدیس راف روال وا ربع کالب ن هدیکرت هک رونید هب وقر وق نالوا ضراع ندهنس `



 ۱ | دره لمس 1 دأرلا 8 OT لا فالتخالا ترك | اذا انادور ةأراا
 ۱ . هک هنیتخف یدیا دور هدنلصا یس هک دارو و یدنل وا رک ذ گرد دن تسانعم دا

 ( هولا ) دلار یادار لجر لاقب یدلوا بلقنم هفلا ولو هدعب ردلعاف یتعع لعق
 رک تا و ردع) 1 قحارآ یخ زینب نام تیم رونید هنلیم همرش هدننزو رنه

 هک روید کا رومد كنءهرکبو ردقح هلوا قولوص هک رونید هرومد ندیا نارود
 . شما لاقت رد هنسانعم یأتو لهم هلی كنار ( دورا ) ردا نارود هد رز وا كنآ

 لردك گنمزمه ( داورالا ) ردرفصم ندنوب یس هک دور لهم لع یا دور ىلع

 . قفد یشیارب ردراردصم هک هدننزو ج رحم ( دورلاو ) هدشنزو مرکم ( دورلاو )
  ادورعو ادورمواداورا ریسلا ی دورا لا ردهنسانعم قغوط هج هتنهآ هلیأتو |

 فلم رد هنسانعم تلوهسو قفر هدرا و ) هيد ورلاو ءادوراو دن ورلا ( قفر اذا

 | اریز ردلکد عالم یرلعد ر دج رم ندداو را درلضعب ویو ردها راصتفا هدارو ۱

 ا ناتو له ھا ههوومضم دار دک یس ذک دور هرزوا زوک ذم هچو 1

 | اد ورو اددور یشم لاقت رذکعد دصشا و و هحاب رد رغصم ندنآ یس هک دور, ۱

 ۲ وبشاو هلهما یا ارع دیور لاشو الهم یا ادور لاشو قفر ىلع ئا ةیدورو

 م ۱ رولوا لخاد باطخ یاک هسرولوا هنسانعم رما یی لعفا اک
 || ددلمتسم هرزوا هجو ترد وو رولوا لخاد باطخ al رعا لعف
 | رولوا عقاو تفص یا هلهما یاارع اد ور لوقت رولوا را لعق مس یرب

 2 ادور موقلا راس لاقب رولوا عقاو لاح ثاأا ادور ارس اوزاس لاقب |

 رد غلف لاح ندنیدلوا یبحالص هغلوا تفص هلغلوا لصتم هبة زعم زا
 be2 دیطاتما و يک دی ور لاقب و ةفاضالابو رع دنور لاق رولوا رد صم

 | هلییوکتس كواو و یصف كنار ( دورلا ).ینتک دنور و یتوک دی ور و ناک دی ور و
 : قفر بوبهلا ةنيل یا :دنارودور عد لاقي روند هل نسا عالم ( ةدنارلاو )
 هد هدنق ریس هلی كنا ( دب رام ) رد ردصلاب فصو هدارو دور ردندنسانعم

 دلیسهدایژ فلا ابطا ردفو رعم یوراد هدننزو لحس( ینیصلا دنورلا) ردیدآ هلحمرب

 | نیج دنوارلکلک ندنراید نیج ردف راعتم هليا دنوار الاحو ررذا قالطا دنوار
 . یدنوازا یحم نب دجا ندمالعاو ردعضومر هدنسیحاون ناهفصا ( دنوار ) رارید ۱

  یسا ردندنیهات هدشنو دادش ( داور نا) زدندنسیلاها كنب رهش دورلا ورم

 . یروپس ناقچ بونازوا ندنفرطرب كغاط هددشنزو دیز ( دیرلا ) ردزیزعلا دبع ا

 3 ثسموتو
ِ 



A WAE 1نیسو روند هنجاغا دوعو 0 ریش 1 شوخ عونرب هلی وکس كنونو || ۱ ِ ۱ : 7 ی + 3  
 اغا یس“ سه نام و یافا هنود او تاد رفم یک سآ روشسد هدهنح اغا ۱

 امرخ هد ز رط لاوح ثكحوک هک ر دق رظ ع ورب صوصح هناتس ع دنرو ردیسفم

 رروشاطامرخ هلکنآ رولوا یطور یسیرفوو عساو یسیغاشا زرروا ندنغارییم ||
 نب مهاربا نی رع ندندم رددآ عضوم رب هدنسهداج هرصب “جاچ (دنروذ ) |!

 نصح ر هدشالو ینرکات هدسلدنا هدننزو هدیز ( هدنر ) ردندازوا یدنرلا تاش

 ن. دجا نالوا زرمضاشم میش مزو مصاع ن لا دبع نالوا سلدنا بیطخ رددآ

 كب ی هنسنرب هيلوكس كناهو یبعف كنار ( دهرلا ) رذنداروا یدنژلا ةيفاعلا نا زا
 اددش هفصع اذا ثلاثا پابلا نم ادهر "یا دهر لاقت ردهتسانعم كمزا |

 یدوجو هدننزو هدیتع ) ةديهرأا ( روند هکلک زالو ر هدننزو هداعس ( ةداهرا (

 ةباشیا :دیهر ةأرما لاقب رونید هبهبوبحم مک نالوا زانو مرو هزاآورت یک لک ||
 انمعطا لوقت روند هشتآ ولد وس نالوا ندروغلب هد رخ هد هرو هان هضخر ||

 هکلیا دلماعم هلتیالم و قفر ( ةيدرهرلا ) نا هيلع بصیو قدنربلا وهو ةديهد |

 لاق ردهنسانعم كليا راهظا هیظع تقاجرب هدننزو لیعفت ( دیهزنلا ) روید |

 لاق روند هب هنسز كش وک و E دوش رلا ( زیظ#ا 2 اب یا اذا لح را دهر أ

 لع نیمزاحالو نیم زاع رغ یا ندوه رم ممکر ت لودشو ېک م یادو هرم ا ۱

 كقک بولک هتوا یر دورو هلطاذا ادایرو ادور هدورب هدار لاق ردهتسانعم ||
 لحزا دار لاش روللوا ریبعت كلبا. هط)واو كا دش دمآ هک زد هن اک ودر

 لاق .ردنرابع رک “ا یرب هداعم كنبسق هود لبالا هاورو اجو بهذ اذا

 روب هدنزو لاعتفا ( داینرالا ) ةردمو ةلبقم فلتخا اذا ادار لبالا تدار
 ةلعافم ( داورلاو ةدوارلا ) هبلط اذا "یشلا داترا لاقي ردهنسانعم كليا بط |

 كفلوم ءاش اذا اداورو هد ودارم هدوار لاق ردهتسانعم تششف كليد ندنیاب

 كلتا ددرب هل وهس و قفر هدلط كەنت رب دایرو دور هروک هننانب هدر اصب ۱

 هکلید لب رسک كنار ( دیرا ) ردع رفتم ندنآ ایک ۳ ردع وض وم بات

 رد هتسانعم كليد هدننزو هداصا ( ةدارالا ) هنسانعم تششم ردعشا هک روید

 قالئوا و نوهکیدلک بودیک هپ ورب هب هب وا دن _بانعف را د ردقح هلوا اشا :

 هيف كوم ) دا ا ( روش وا قالطا همدآ یرکدردنوک هب و رلبا نوحا قمارآ

 یرلک دلبا ددر كرهود هدفالتوا ردرلناکم م ماه قو ارسم ( دازاتلاو 3

 | هدنزو همام ( ةداو او ) زی لبصا <. دو داع ) ةدارلا )رود دعضوم

 ! كليا بلط هدنزو باتک ( دایزاو ) لینوکس كواوو ىف كنار ( هوا ) ما

 ا
 سس

 [[ كننمرکد لا هک رونلوا قالطا هللا نمرکد ( دنازا ) اش اذا "یشا دارا لا



 هندی
 ادو ج ریز ( ددمرا ) رول وا قالطا E یرويس لرم كنار ( دمرلا ])

 هتیث "ریحان فالمروفوارب هدننزو ناتف ةرسک ٠

 لوا En یدامز رووا قالطا هن شوق هود عب ا ردیئ وم

 هنظفل دامر یک دهرا هدننزو دیدنح ( دیدرلاو ) هدننرو مهرد ( ددراو )

 ت رولوا كد كلاه هلغفلوا ذخا تیفصو یانعم نددامر دوخا رولوا دک ا

 رنک ممه( ابا ) كلاهوا اد قیقد ربشک یا دندمر ددمرو دمرا دامر

 و رقتفا ادا لحرلا دمرا لاق ردرس ہک با رازونو رد هتسانعم قلوا ادک و ریقف

 اولا |5| مرقلادخرا لاق ردهنسانعم قاوا كاله ۍراراوط هلغلوا راچود
 لاق ردهتسانعم قلوا ولد وس یسهم حالا لبق كراوط یشیدو ممسا وم تکیه و

 ندینآ دمر هک رد هنساتهم قکر غ یزوک كن هنسنرو تعرضا اذا قاتلا تدمرا

 دو هد زو لیعف ( دیمزنلا ) ءادمر اهلعج یا هغ هلادمرا لاقت زدذ وجنام

 تعرضا اذا ةقانلا ثدعر لاق رد هنسانعم قلوا یلدوس جاتشلا لبق یسه۶ كراوط

 دما لاق روند هیوص شلوا ریذتم هلفهروط قوج. هدنزو فتک ( دمرا ز
 م ادمر هغ تدعر لاق رد هنسانعف قغ رغ آ زوک هلنیتصف ( دمرلا ( نحآ یا

 ۳ ( دادمرالا ) هاب ع تحاه اذا لجرلا دمر لاقتو تجاه اذا عیارلا باللا

 اداذمرا هنیع ا لجرلا دمرا لاش ردغلباوب نکل رد هنسانعم دمر هدننزو

 [ هک دل هنس رغآ زوک هدننزو ر ( دم لاو دعرالاو ) هدنزو دعس ( دمرلا )
 وتو ) هدننزودعس ( دمرلا ونب ,) رولوا فصو ههآرمو هع ردءادمر ین وم روند

 لا ) ردندن سلف لب ردندباخعا یولبلا ءادمرلا ویا ردرلتطب یکیا ( ءادمرلا
 قوا كاله یعسق یشاومو باودو ناسنا هدننزو هداعس ( ةدامراو ) هدننزو دعس
 عيقصو درب نم تکله اذا ینثثا بابلا نم ادمر مقلا تدمر لاقب ردهنسانعم
 هيف تکله هنع هلا یضد رگ مایا ةدامرلا ماع هس دمو رایدلوآ یک لوک ہکایوک

 ۱ ذفانو كإعيا هدلاعاو روما هدننزو "رتمشم ( دعم رملا ) طعقلا نم لاومالاو سالا

 هدننزو هیاحس ( ةدامرلا ) راج ضام یا دم رم لحر لاق روئد همدا یراجو

 ۱ د هدلبرب هدنش همه هللا هکم و ردید 1 عضوم درب هدمز برغمو نیطسلفو هدنع

 الا هقربو هلحمرب دوخای هیرقرب هدروناسپنو هب رقرب هدنساضف بو هلمرب هدبلحو
 |( ناتح ةدمر ) ردعضومرب هلیخف كنار ( نادامر )ردد 1 هدلبرپ هدننیب هبردنکسا

 ةدمرالا اوکرتام لاقي, رونل وا قالطا هئي

 3 ف كنار ( دنرلا ) هت- دعب حیرلا هفتم كذب هب كادنامالا ممم قبي ل یا ناتح
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 هبراش دقرب ءاود یا ادق بیبطلا 4وات لاق رولوا ردوموا یا لواتو برش
 بودیک تحار هباد هلفلوا فیطلو زود هک هنسانعم هارهاش روند هلو قحآو
 تواب ردناکم مس هدننزو دعقم ( دقرلا ) رولوا رووا ندنتحارتسا یک اد

 هنمو ح راشلا لاق ردهلتتسانمو قالطا هرا نم هتسانعف عم روند هرب قو وا

 قغ ووا هلرسک كرم ( دافرالا ) [ ادق رم نم اتم نم انلیوای اولاق ] یلاعت هلو

 لصالا رول وا لامعتسا هتسانعمقلوا مقم هدریربو همانا اذا هدقرالاقب رد هنسانعم

 هلئاحف ( نادقرلا ) هءاقا اذا ناکلاب دقرا لاق ردنوجا تروربص یسره
 ( دادقرالا") روند هغما رصص بویقلاف هوا یز هراطش یشا ندطاشنو شانج

 ( یدقرلا ) عرسا اذا لج رلا دقرالاق زد هنسانعم كع روب هلتعرعن هدننزودادمرا

 لجر لاق روند همدآ نالوا كالاچو تسح هدلاصمو روما هدشزو یزعرم

 هدارو رد هدننزو لعفم ندروک ذم داد را و و هروماق ع سس ناک اذا یدقرم

 هکرونید هیوک كوي هدن زو نوعام ( دوقارا ) ردهمراو هب وشوا موح ره لوقناو
 نالو! و وسو یرویس یسغاشا تفز یا لوق لع رونلوا ربیعث یا ورسشخ ح

 رییک ند وهو الخ دوقار یدنع لوقت رولوا ولنراق یسرفو هکر وند دنع ول

 نکیل یدد رد,رعم ینوب یرهوج هکرید حراش راقلاپ هلخاد عیسی لفسالا لیوطوا
 یجد و وا ك ردەغلابمو ردتدم قرەلوا یارع هد تاس تاهما یدلیا ناب یتلصا

 هدنسلا یب راش هک ی دیا روید هنیوک ذس كوپ شلوا الط لسا لصا نک راع اا
 دوقادو رلیذلیا لامعتسا هدیوک كوب ااطم هدم ر 6
 ردید 1 وص ر هدندر و تاکوت لیس هی ریغصذ ) تاديقرلا ( ردیدآ قلاب كح وکر ب ۲

 نوا هلتسانموت زده ره هاتن ردصم لص اف هل وکس كفاق و یھف كنار ( ةدقرلا (

 اوه هدمایا لوا هک ایوک یدنلوا لامعتسا هدنسوا یسا كب كا وه یرادقم نوک
 ( دیقرتلا ) مایا ةمشع ردق یا رح نم ةدقر انتباصا لوقت رولوا مان بویلیا در
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 یسشا تحار ارهاظ روند هشیوروم هنوکرب صوصحم هنمدق راوط هدننژو لیعفت
 هدننزو بحاص ( دقارو ) هشزو بارغ ( داقر) ردووا ییکار هکر دقحهلوا

 دید لاقت رد هنسانعم مارآو نوکس قعروط هدننزو دوعق ) د وکرلا ( ردندیماسا

 زبارب سب یرهفکو زارو تبثو نکسس اذا لوالا بابلا نم ادوکر عرلاو ال

 یوتسا اذا نا ربلا دکر لاقن رولوا رلیا تکرح هکردلیعتسم هنسانعم قلوا |
 روتلوا قالطا هبهقا نالوا ناد تويا الضا یدوس هدنزو لوق ( و ۱۱ ۴

 لاقب روئلو قالطار هغانچ ولطپوطو مطقنیالو ابن ماد اذا دوکر ةقان لاق | |
 كلادو كار ( اددمرلاو ) هدننزو باعع ( دامزا ) *یالم یا دوکر نفخ |
 ( دمرالا ) هتسانعم رسک اخ رونید هنلوک شتآ هدننزو ءاعب را ( ءادمرالاو ) هلک 3
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 روند هیسک یجوقتوا هدنزو زوفعب ( دوقربلا ) ماین یا دقرو دوةر موقو دقار

 دن یا زار فرو. ءاطعا اذا يناثلا بایلا نم ادفر هدقر_لاقب : هنسانعم
 ( داقرالا ) ةدافر اهفاکاق لعح اذا ةبادلل دفر لاق ردهنسأتعم قعوق هدافر
 كريو هنينو هاعا اذا هدفرا لاقب ردهنسانعم كيا مدراب هل رسک كنه

 لات ردهنتسسانعع قموق هدافر هتنالاب راوطو ءاطعا اذا هدفرا لاق ردهنسانعم
 1 مرکا نالوا هدن ربا تآ هلل رسک كنار ) ةدافرلا ( ةداقر اھل لعح اذا ةيادأل دقرأ

 ترص رعس كراوط رارديا عضو ها ۲ كرم هکروتبد ةا یک هک یراک دید

 قیرق ا نامزو روند هيهرواګ یرلقدراص هرایو نوح ا. نوسمزو_س

 TH عسولا زدقش ندنرلتنپ هنتسربب هک رونید ه هنافراع نالوا مقاو هدننیب

 .هدندوروج اجو ایهع نوجا جاجو انشا بیزو لالغ هلکن آ بودا جا رخالام

 رک رونلواقالطا هئارف هلا اجد هيس هين هنت ( نادفارلا ) یدیا رثردبا ماعطا
  ردهتسانعم كلبا راکو بسك هدننزو لاعتفا ( داضرالا ) نوح رلقدلوا ضیفلا

 تاقسیا مدراب ( دافرتسالا ) هبنتک ۱ اذا لالا دفترا لا ردم زلتسم یدقر بلخ
 لر یرب هدننزو لعافت ( دفارتلا ) هناعتسا ازا هدفرتسا لاقی رد هنساتعم

 ید اآرب هدننزو لیعفت ( دیفرتلا ) اونواعت اذا اودفارت لاقب ردهنسانعم قعشلهدراپ
 . هییش هک ینعب ههلوره دیفرو همظعو هدوش اذا هدفر لاقب ردهنسانعم قلول وا

 کره یردوس هلیحف كيم ( دیفارلآ ) ردعسا یک نیت رونید هشیوروب عونرب
 ال مطقبال تناك اذا ها ءاش لاقب روتلوا قالطا هرلن ویق نایلوا مطقنم
 ررذلوط یغادج كوي ,یدویس هدغاص ر ردلعاف ینعع هدننزو روبص ( دوقرلا )

 ةدحاو دیلحص دفرا الع یا دوفر قا لاقب رووا قالطا هنهقاع نالوا

  هدننزو هزج (ةدفرا) رد سنج رب ندنس هفناط شح هدننزو هلفرا ) هدفراوئب (

 1 | درد تادیفزلا هک رده ق كحوکرب هدننزو هنیهج ( هدیفر ) ندوصرب هدهیقراوس
 | رهظم ( دفرمو ) هدننزو ورا هو ار ) رربد تاریپهلا ههرییه لآ هک عن

 روند هیاشخا نالوا .عضو هتیب فقس ( دناوزا ) ردندلاجر یاسا هدننزو

 دوعق ( دوقراو ) هلیعط كنار ( داقراو ) هلیوکس كفاقو یعف كنار ( دقرلا )
 لوالا بایلا نه ادوقرو اداقرو ادقر لحرلادقر لاق ا قم و وا هدننزو

 دعس دقرو رذعا دوقرو دقرو ردصوصحم هتسوشوا هک داقر نکل مان اذا

 ۱( دّوقرا ) رولوا عطق یرلشاط نمرکد ندنآ هکردیدآ ,غ اط رب هده داب هدننزو

 ۱ لجر لاق ردهنساتعم ما هکردیعج كدقار هدننزو مکر ( دقراو ) هلی كنار

۱ 

| 

 pe وراد موتم هدنن زو نسح ( دقرملا ) اربشک دقرپ ناک اذا دوق رپ لجر لاق

 برج ٤
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 فیلم یا هدعرم لئاس لاقب رونی هللا مربم هلیسهینب لعاف مسا ( هدعرلآ )
 ردبزاوآ.ميق لیلص ردههانک ندلاتفو پرح ( لیلصااو دعرلا تاذ ) لاؤدلا ف

 هدیهاد و تفآ ( دعاورلا تاذ ) برطا یا لیلصلاو دعرلا تاذب ءاج لاق
 تدعرت لاقب رد هنسانعم كمرتد هدشزو لعفت ( دعزلا ) رونلوا قالطا

 ( دخرلاو ) هلیوکس كهمحم نیغو یصف كنار ( دغرلا ) تعنرح ر اذا 8
 دشبع لاش روشد هکل رد نالوا هرزوا تعسو وا ءافر و تلوهس نڪ

 رد E هدننزو هداعس هداغر و نتف دغر و هبیط دعسا و يا دعرو دغر

 ةدافرو ادغر در و هشدع دغر لاق هنس انعم قلوا هرزوا تعد و و هاو ر كرد

 ) داغ رالا ( دعر شيعو ود يا دغر هایی و دغر موق لاقب یک مداخو مدخ رولوا

 یک ییدسنکب کو ای قثار بیس هدف زلت وا ي یشاوم هی رنک كن همه

 بصح مدآ رب و اهموسو اهوکرت اذا ممساوماو دغرا لاق هک بویلتوا سس دوخ ۱

 هدیقع ( ةديغرلا ) اویصخا اذا موقلا دغرا لاقي رد هنسانعم قوا هدزوا هافرو

 ( داف رلا ) رولوا 28 هلغلاچ نوا بودانیق یدوس هکر وند هنجالوب دوس هدننزو
 ددا نیغراط ل لوش ردلعاف مس ندنظفا دادیغرا هیدن دشت كلاد و گم كيد

 لوشو كيال نابصغ یا داغرم وه لاش لوا نمرو باوج ندنبضف میکرو
 هلوا ادیب هلص راص هدندوحو نکل بویلوا"دنشم ك زونه اع هک روند ههتسخ

 لاش سصنلا لاق ح داشلا لاق ةعضورض هیفو دهګ ناک اذا داغ رم ضير لاق .

 ةعضعضو ةرافو اا هيف یو a عجولا هب ادب یذلاوهو داغرم وهف لحرلا داغ را

 زوده کاوو را شلوا رادیب نیسکلیا افیتسا یتسوشوا یک یک داغرشو
 هیسک لوشو ها رک ضش اذا داغ ¢ لاقت و قاب ینلقشو واو یسه زایج

 یژرپ4وکدن تولوا هرژوآ ددرو علما هد نو یار تون و
 یردال ه ار یف داش یا داغ رم لجحر لاش هلوا رلي ییکحهدنا تیک نخ وارد دن و

 یردصم روند دارم هثیش نالوا ناشیر و طاتحم و هد روش ره كاذک هردصضب فک

 یدنل وا رک ذ USS هدنن زو ءادیفر ( ءادیغ لا ( یدن) وا و کد دادا

 تعسوو هافر هلیسهداد ز رد لالعفا ند روک ذم دغر هدننزو را رعشقا ۷ دادلغرالا.)

 ( دفرلا ) ةغلابم هشيع دغر اذا لج را دلغرا لاش رد هنسانعم قوا هرزوا شاعم
 وه لاق روند هیهزاجو هلصو هششخ و ًاطع ردسا هلی وکس كناف و یرسک كنار
 وانعسوو كويب هليوكس كنافو یحعف كنار ( دفرلا ) ةلصلا و ءاطعلا یا درا میظع

 قدر ھ هد رب كحد یدلیا ثافو نالف رب رع و .ز دل هد هی رسک كنار روند هب هساک , ر

 ندناج ید راربد ید هنفح تعفکو هناط و ت رفص هدانعم و هکهشن رلربد هدفر



 | ی

 | فیازفت گرید زاش وک تورو یهود هلام غن و ءادح هسک روس هود هلا غن

 2 ا س دعرو رد هصح هیع رش لاو : 9 مد هیع رش لوا

 ۱ | اب رعو تاص ادا لوالاو ثااثا بابلا نم ادعر باخسلا دعر لاقب .هتسانعم
 / لرد قرب و دیز هلدعر هدرب كجد یدلیا فوت و دد هللا دیدش دیعو ییالف

 هنس قرب وو ردراو یرتیعت یدیفاش بو هد) روک هد زغاسل هک متن هتسانفم هدایت |

 هدر كجد یدلوا شیارآ رب هلتن زو بيز نوناخ نالف و رونل وا لامعتسا ا راقم

 E باقا كفش اتداع هنناتعم تایر و تلخ راربد تقرب و هئالف ثدعر

  یجهدل روک ( ةدعارلا ) رد ینبم هنسهظحالم قلوآ ردیا رظن سکره هدکد هدل زوک

 1 رهام فلص یو فا وم * دفا زات فلص هنم و x لا هنم و روند هب هبا”

 را قوس 0 حوف ناڪ” 0 ۳ توام هکنیا

  ربخو ضيف تاق هلع فاص ردندلاثما ویو رد دليا رکذ هلیاونع فلص پر
 . لی نایلوا تعفن و رخ الصا بولوا نزف ال كب ىنعي اک هلغل وا هنس انعم

 | ردشلیا نایب ید برم یکیا هدروب نم حض وم فاوم رونلوا برمص هدنقح

 لوق ىلع ققفروق ندنفرط یدنک هبا دیعو ییهسکرب هایرسک كهز ( داعرالا )
 ٠ لاقي ردکهروشود د وڌږ وق هدل وا کا هنسانعم ققفروق هل ایت و. رحزو فذع

 .دعرا لا ردهتسانعم قمارغوا هنس ولر وک لوک و هدده وا هدعو اذا ادیز دعرا

 ۳۲ رخو م ارد هنتسانعم قعوط هعرتد یذآریو.دعر هباصا 1ذا لجرلا
 اشا یغب موقو :دعرا هتذخا ادا لوهجلا ىلع نالف دعرا لاش ندوقروف
 | بیثکلا ا لاقن ردیعشنم ندنسانعم كمهرد رد هنسانعم تور بولي رص

 OTU قلوا ب رطصم هدا زو لاعتفا ( داعترالا ( لاا اذا لوهعلا لع

 ردعما ندن آ هل رف و ىرسك كنار ( ةدعرلا ) برطضا اذا لحرلا دعترا لاقت
 | هبیفاشا هدنزو مرکم 0010 ) هتسانعم هزرل روتید هکمهرتدو رونید هغلب رطضم

 (دیدعرلا) لابنم یا دعرم"بیثک لاقب رونید هننغپ موق نالوا رولیکود بولیریص
 | دیدعر لحر لاش رونلوا قالطا هیسک ققروق هلاه ( ةدیدع]او ) هلی رسک كنار

 | ةيراج لاق رونلوا قالطا هبهبوبم كزا و هزاتو رب یدو نابج یا ةددعر و
 | یا دیدعرلا انمطا لوقت رووا قالطا هبهذولاپ و ةصخر یا ةدیدعر و دیدعر
 ۱ دسلیا سم اکا مدآرب نخ هک ردیمسا قلاب عون رپ هدننزو ناتک ( داعرلا ) ذولافلا

 ولزوس قوحو هقدلوا یرید قلاب لوا رلشب هکمهرتد بوشیوا تعاسرد یا

 |[ کي نالئآ بونلتریآ ندیادغب هلیسهینب رغصم ( ءادیعرلا ) رونید هیسک وکرپ
 ]| ددیدآ هقا رب هدنزو لج رفس ( ددوعرلا ) یک قومرق و ناوز رونید هراناد
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 نايغو رييغت الأف ىرلترضح مالسلاو ةولصلا هيلع مانا رغف هلغلوا یمس هللا نايغ

 دصق ( دصرلا ) رلیدروپ قالطا نادشر ون نوجا قاوا لک اشم و یاحم هنظفل
 لاقب ردهنسانعم كمزوک بودی رظن عهطع ییهنسنرب هلنیتصف ( دص او ) هدننزو
 دصر هدننزو لعفت ( دص لا ) هبقر اذا لوالا بابلا نم ادص ر و ادصر هدصر

 هنالس را دصار و رداغاق مسا (دصا رلا طی هدصر یعع هدص رت لاق رد هن سانعم

 هدننزوریما ( دیصرلا ) نوهگیدنزوک ینعباق بوبا رجص هرزوا راک روتلوا قزل
 روبص (دوصرلا ) بم ههرورم هقالع رول وا ,قالطا 0 ىج رب اقلطم

 لیمکت 2 رلن ٣لا ثکم ردق هجا وص زمود زاس رود ھ0 و
 اهریغ برش دصرت تناک اذا دوصد هقا لاش هلوا را هدعب بودهزوک یتسلوا
 هنسانعم قاق هدامآ یهنسنرب نوجا هسکرب هل رسک كن» مه ( داص رالا ) یه برش

 لوفتردیا عضو هقبرطرب قجلیق بقرتم اک یر هنسن لوا هکایوک رونلوا لاتا

 لامعتسا هنسانعم كلبا تافاکم و ض ع هلک کد وخاب هلک و او هه ددعا اذاهلههدص را

 هنافک اذا ارشوا اربخ هلتدصرا لول ردندنلسق هروک ذم ةقالع یخدوب رونلوا

 یبلوقم ناپدید هدنآ هکرونید هناکم لوشو هلو لاول هدننزو اتم( داص لا )
 ردناکم صوصحم هدص ر داصمآ هکیدد هدر اضف فا وم رردهزوک ین یش د ۶ و

 داص رهو او ید ثاقیمو رایضم REE دو تل هکایوک غلاب

 دص را هيف بقرب ىذلا ناكا یا [ داص ر لابل كبر نا ] للاعت لاق اک رولوا هغلابم

 نالسرا هدنزو هعرح ( ةدص را ) ناوعلاو ناعطناک هل ایم هغیص نوکی نازوحمو

 نالوا هدنغاب ق و هنسانعم هیز رول وا قالطا هروقح نایزاف نوجا كلتا دیص

 نغاب ندرب هدننزو هدج ( :دص را ) رولوا ندعم وکو ندج وت هکر وند هب هقلح

 دص رو یدنلوا رکذ رک ی و زا هلن تحف (دص زا ) روند هروب لقاغاص

 موق لاقی ردیک مداخو مدخو سراحو سرحوب و هنسانعم نودضار رولوا مجب
 رولک داصرا ج روشد هرباچ هج زاو هروب هحزآ دصرو نودصار یا دصر

 لا هلوا رباپ هج راد قمر هدن آ کروند هرب لوش هدشنزو هنس ( ةدص را )
 ر لوس هدص ره ضعیلا دنع و "لک یا دص رز نه یش ابب ناک اذا ةدصرم ضرا

 تناک اذآةدص رم ضرا لاش هلوا لومأم كع راپ هدنآ هلغغا روغن کا هکروتد
 رب هدنع هلک كنەددشم داصو یمض كنار ( دصر ) تبلت نال یبرتو ترظم
 هرزوا یرب یرب.یعاتف هلیئوکس كل ەم داضو یعق كنار ( دض زا ) رددآ هیرق
 هدئر اذا لوالا بابلا نم ادضر عاتلا دضر لاقي رد هسانعم كلا فتسا
 كنار( دعرلا ) دضتراف هدضر لاقي ردعواطم ندن آ هدننزو لاعتفا ( عاضترالا)

 رهن من یموتل روک 2 وک هکرونید وج وا عوعس ندیاصت هبنوکم و ن ۳
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 | نج قیرق خب وا رب هدننزو ناتک ( دادر#) هدر هلأاسو هبلط اذا "یشلا هدد رتسا

  (دشا) ردعفلوا قالطا یدادر هلتبسن کا رره هدعب ردیمسا كداتسا یجراص

 | بول لوب یرفوط هدننزو داسف ( داخزاو ) نیت ( دخراو ) هيض كنار
 ] درو لحرادشر لاقب نوسلوا یونعم رکو یمح كرک ردهنسانعم كليا كولس
 3 -هدقح قیرط دشرو یدتها اذا عبارلاو لوالا بابلا نم اداشرو ادشر و ادشر

 ردیتهح یونعم هکر د هنسانقلوا م مقیم هو تنو بلصت

 1 ( سال ) ین بلصت عم قلا قيرط ىلع ةماقتسال یا دشرلا ىلع نالفلاق

 3 لاعفتسا هدارو دشر ىع لجرلا دشزتسا. لاق رد هتسانعم داشر و دشر
 ۱ لحرلا دشرپسا لاقب ردهنسانعم تایا بلط تیادهو دشر داشرتسا و رد هتسانعم

 ا هارو هر روا دزو یرج (یدنشرا ) .دخرابلط اذا
 هدشرا لاق ردهنسانعم كمروتسوک لون یرغوط هلیرمک كنمزبه ( داشرالا )
 أ دشره ردد هيهلا تافص ءاعا هد زو ريما ( دیشرلا ) هاده یا ىلاعت هللا

 ۱ لاو ردکع د ریدقتلا نسح ندنسهردقم روما و یداه هل وب یر وط هک رد هنتسانعم

 ۲ دنیشرم هداروب ردق ايق هربدقن سيح یذلاو طارمصلا ءاوس لا یداهلا دیشرلا

 ۱ رو ددیدآ هبصق رب هدنبرق هبردنکسا دیشرو رد لعفم یتعی لیعق هلفلوا هنسانعم
 | ددو نم هدیشر ناک ردفو رعم ماعط رب هلتسن یاب ( ةيديشرلا ) ردیسا لخر

 ۱ یساولح نایک الا هکر دقح هل وا یساولح هتشر هکروند هتشر اکا هدیسراف

 ۳ , هلیصف كيم ( دشارلا ) رد وفم هن وهأم لغوا یساولح فر وام هک دن ردي رک دید

 | یدرفه رد رالو یرغوط نالوا لص وم هب ولطم لازم هکر د هتس اعم قرط دصاقم

 | (:دشرا ) قرطلا دصاقم یا دشا را یا ید وه لاق هدشزو دصقمو دشیم

 کلهدازحارح هکردیاباقم هز ردلمعتس هتسانعم كلهدازالح هل سکو یعف كنار
 | ددکعد هدارلالح ءدشز نا شپ هيز دض ةدشزادلو نالفل دلو لاق ردکید
 ریما ( دیشرو ) هدننزو لفق ( دشرو دشارو ) ردیسهبنک كنهراف ( دشار ما )
 هدننزو ناب“ ( نادشرو ) هدننزو لبح (دشرو ) هدننزو ریز ( دیشرو ) هدننزو

 هدننژو رهظم ( دشمو ) هدننزو دعقم ( دش رم و ) هدننزو باح ( داشر و )
 یبواو هنسانعم هرطص رونید هیایق هدشننزو هیاعم ( ةداشرا ) ردندلاجر یاسا

 ۲( داشرلا نح دار یسنجح عج رول وا a هل هنآ هکرونبد هش اط نردلوط

  هنساتعم نامر هدئشزو لفق قرحو ردیف" حر "کد فرح هلیعف كنار

 دادغب ( ةیدشرا ) یک هزاتم و لس رلیدلیا قالسطا داشرلا بحال اف هلغلوا

 دی اهدقم ردیمما نطر 4 ار یه كنار ) نادشر و ) ردهبرقرب هدتساضق
 ت

 ناف



 شعاش یا هدر هنقذ ی لاش ردشملاق بودا هو نیا قح هبازوا هک بوک روت

 هادص یا لبا هدر تعهس لوقت رونلوا قالطا هیادص ندا سکع ورک ندغاطو

 لع یا هدر لبالا تی رش لاش رونل واقالطا هتم وص هد هبترم سیا كنه ودو

 ۱ رد رابع ندکلبا زا رنک ف در ترک رد هنسانعم دید رب کف كنا ) داد ربلا (

 هک یراز و ایرو شیقح لاو و تاد ر ویسا هددر یا ادادرت هد رلاق ردپاللوو

 نا ربح هدص وصح رب ودنزو مطعم ) ددرلآ ( زدن وحا رشکت رد راردصم ندین الت

 لامعفا(دادنرالا) راپ رباحیا دد رم لحر لاق رونلواقالطا همدآشلواناد رکیسو
 ندنو هد رول سک كنار عج راذا هربالع ذی را لاقش رد هتسانعم كود و رک دو

 ورک ندلو کیدلک دادنراوهدر هکیدید هدرا فوم یدنلوا رک ذ هک ردعسا
 لاش ردامعتسم قرلوا معا دادنراو عوحر هرفک هدر نکل رد هنسانعم لود

 نع دن را لاش و عج در اذا هش رط نع درا لاش و هواسفاف ءدرا لها نه وه

 كلبا عاجراو در و رک هرزوا هتک را یهتسنرب هدننزو هلعافم ( ةدا لا ( هند

 لدقفا هک هلنیتف ( درالا ) هيلغ هدر اذا ةدارم هيلع "ىلا دار لا ردهتسانعم
 یسودنک یرخا دعب ةر هلغلوا عفا كب هک ایوک ردلیاسه هنسانعم عفنا ردایصت

 يا هلدرا *یش لاش ردفرمصتم ندوبم یک بجاوو ردا ذخا بودا در ورک

 ردلمعتسم هخسانعم تمذنمو هدناف يخف كنار و كيم (ةد رلا و :دارا ) هل عقنا
 اذه كیلع د رام ساسالا ف لاق ةدن افال یا :د مالو هیف دا زال لاقت
 هشرطو هب ع هدارو عیرا یا درلاو درلا ةر ك ةغيض لاقو كعفن ال یا

 دحاغ [ یرلفدنازوا یروقرا هنن رلجاغا فرصم ییا نالوا هدنکوا كنسهلوقم
 همدا تسرب توهش هلیس هی لعاف مسا (درلا ) رونلوا ریبعت قوا هع هکر ونید

 دص رګ لاقى رونى هزکد قوح یسدغلاط و قبس یا دی لحر لاق روشد

 عی تبوزعو ناب ضغ یا درم لجر لاقت روید هیسک نیغراط و جاوم یا
 لاق روشد همدآ شلوا یدامم هد ده ترم یرفسو تبره لوق لع یکلنکرا

 هلغلوا رثأتم ندةمروتوا هدرب شايو ةبرغلاوا ةبورعلا ليوطلا یا درم لجر
 دق تناک اذا درم هقان لاش روند هبهقان نالوا شمرابق بوشیش یسهعو یچرف

 درم هاش لاق روند هنویف لەم لويو ید يلع اهکو ربا اهژایح و اهعیط تا

 رونید هبهود كکرا نالوا شفلرغآ بوشیش هلکمچیا قوچ كب یوصو عہض یا |
 ووپ ( دودرلا ) رولک دارم ییجج لقفف ءالا برش نم رثک | اذا درم لج لاش

 هرلمدآ نیک رح هدنزو قنع ( ددرلا ) روند همدآ شمازوا یتبغ دوخای تبون |

 ریما ( دید رلا ( یک دیدص و دص ردددر ید رفم ح ابق یا ددر لاچر لاق رونید 1

 هام قی ره یا دوز باح" لاق روند هد ولپ شو شقآ یرویمد هدشزو | ۱



 لمد re نهرخ هدننزو ناتک ( را ( دعرا یا لو رم

 ,Ess ناتک ( (داجرا ) ردنسلا ىلا لبتسلا لاقت یا. یا ذاج روه لاق روند همذآ
 | اداجر لجرلا دجر لاق رد هنس انعم قیشساط ا رک یادت یک ا

 || مكاو هيف كواوو كنارز (ةدوخرلا) ردسلا ىلا” لبتسلا لقت اذا لوالا تا ص

 0 كلربو هزاو قلقشمو ردطوبطم ةليض كیدمحم یاخ هد رز هومن

 E دوخرلا ) رد هنسانعم شیع دعسو هافرو بصخ قللوو قلزوحا و ردهنسانعم

 .دوخر مالغ لاق روند هوب دزا_ یدو مر یرلکک واناج ولتا هدننزو بدرا

 درشت كلاد و یحف كنار ( درلا ) هاه رد هدوخر نوم نیس ماظعلا نيل یا

 قد "هلوا زدصم یک قولعو لوقعم ( دودرلاو,) يح كنارو كي (درلاو ) | "

 ۱ ادر ۶ هدر لاق ردهنسانعع كمرد ود وریک هدننزو ینیلخ و ییطخ ) یدندرلا و ( 1 ا

 | ( دادرلا ) ههجو نع عي هفرص اذا لوالا بالا نم یددر وا دودم و اد مو

 وند هکمردنود ورک: رد رلعسا ندنآ هدننزو تباتک ( دادرلاو ) هدننزو باس

 | هدنلوق راد االف درو هسلیا لوبق ندنآ ی هنسن لوا رارپد " یشلا هیلع در راپ صو

 ٠ زدردصااب فص و هک کرونلوا قالطا هثیش رکو ووکد رو هليا هعطخت هدنلعف دوخاب

 | ةتتالطو تسالس یمالک هکر وشد هغلنق وط نالوا هدناسلو یدر یادر یش لاش 9

 ةببخ یا در هناسلق لاش ردیا 0 رک قورح هک ا وکپ بویمهدیا ادا
Eو هنسانعم یسوم راردیا شارپ شاب هکر ونلوا ق ةالطا ههرتسا ( ةدود رمل ا )  
 ا اوم هدودرح لوا ثنؤم یسوم نوچ ؛دنل وا دز هتیاص 3

 قالطا هن وناخ شاربو قالط هدود رمو ردیفرحم کاج قاچو رونلوا قالطا هد هبقاچ 9

 ۱ (یدرلا) هدقلطه یا 2 هدو دن دارا لاقت نوڪغیدنلوا عاچراهتسهاخ یردب رونل وا

 ۱ هننداع كئیشرب هلک كنار ( درلا ) روند هنوناخ هقلطم یدو هدننزو ىج

 | كنسدنک دوخاب نوجکیدتا در ینرھط کا ردیا داقعا اک ١ ہکرونلو ا٤ قالطا
 (ةد زلا)هداعیا هدر وه لاق نوهکیدلیا عقد و در هداع لوا یئداوحو ییضراوع

 ه-هحو ف لاقي ردم زلتسم قید ودم هک رد هنت شام ج كلك رح رلرصف كناد

 | اک روتید هکل دنر هک ردمما ندنظقل دادئرا هل سسک كنار ( ةدرا ) جو یا ةدر
  ندرفروغوط کراوط هدرو نیدلا نع دادترالا یا ةد لا لها اداتف رک دیس
 | ردنزابع ندنتعجر كنیدوس نلیکح امدقم هکرونید هنس و هلا دوس یس هم هج دقا

 5 هلن بو قلقجاق ر یرحا یتعب كلو ريك نالوا کا هدرو

3 a ۰ ` 
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 یول هک روسشید بیک یشید لوشو ةرکشم یا ءادیر ةیهاد لاقب رونلوا قالطا
 ة رمح هطقنم ءادوس یا ءادیر "ريع لاق هلوا یراکد یز رة ی زم رد بول وا هایس

 ندو یسانعم 4یهاد ردلکد لوبقم یک هدکن زون روداد دن را هدنرک ذم سس

 نالپ زو رولوا ثیبخو یذوم تیاغب هکروتبد هلالی, عون رپ دراو رد ذوخأم
 عرش نب دراو "یاض نب دراو رونلوا قالطا هنالسرا دراو ردقجهلوا یرلک دید

 لعف ( درثلا ) ردندنیعنا" یمیقلا دیرا دوخاب ةدیراو رد رعاش هعیر ن دنراو

 یزو لوک و ریخت اذا هبول دی رت لاقن رد هنسانعم قلزو ی ول كن هتف رب هدننزو

 .یزو بوک | ی“ رهح هسکر و نون اذا ءایسلا تدیرت لاش رد هن انعم نقل واب "

 هدنرومد مق هدننزو درص ( دیرلا) سبعت اذا لج زا درت لاق ردهتسانعم كيشک |"
 را یک دیرا هلیس هینن لعاف مسا (درنلا ) هنسانعم دنرف روند هرهوج نالوا

 بولیصاپ هرزوا فتسا هنسهلوتقم یتسدو پوک هدننزو ریما (دیب لا) رونل وا قالطا
 تالجم هدنحا هدننزو هنیفس (ةدی ا) روند هنقصاپ امرخ یرلک دب نسوص هنرزوا

 هراد ها زخ ( دارا ) یک ید اص رفد زولل وا قالطا هفرط یراکدلیا ظفح
 هد روت مظعم ( درا ) نوعخدلوا لام نساع هسا نزاع یوشوآ قالطا
 دد ر ) ضایو داوس علوم یا د ره ناک لاش روند هب هنسذ هحالآ ولفآ

 ئانو یجف كنار ) دن رلا ( ردندآ عضوم رب هدنبر 5 هادم هدن زو مرلا ریثع ( ملا

 بالا نم ادئر غاتلا دئر لاق ردهنسانعم كليا فتسا یعاتم هيلوكس كن هشم )
 ( دو "او ) هدنزو ریما ( دیرا ( ضع لع هضع عضو نعي هدضن اذا ل والا ] ۱

 (داثت رالا) ر رند هعاتم شلوا فتسا ب ولیزید هرز وا یر یر رف (دزاو) |

 ند E "کر تلاش هنمو هدنر یتعع عاملا دشنرا لاش رد هتسانعمدنر هدننزو لاعتفا

 یراعاتم یرافدل وا لمع زونه یرلن ۲ نا ییعب مهعاتم ندضا یا دعب اول محام ۱

 هدو رب هل رسک كياز ) دن رلا ( ردکع د مدلک بوقارب هدلاح یرلفد) وا ردیآ فتسا ۲

 هالا لع انکرت لوقت روند هسا ةفعض هلتیتحف ( دنزا ) روند هتعاج نالوا مقم |
 هنس انهم قالوا قنالو قعالو رول وا ردصم دنرو دفعض یا الی نوتقیطبام ادر 1

 رون هان رسک كنه یه ( دارالا ) ردک اذا عبارلا بالا نم ادئر ءالا دنر لاق "

 قلوا مقم هدریرب تعاججرب و دنر ین ءالا دئرا لاق ردهنسانعم قلوا قنالوب
 تكمشربا ةغارمط Ie هسک ن ازاق یوفو ادر اوراص اذا موقلا دن را لاقت رد هنسانعم 3

 هدنزو دعقم ( دنراا ) ىلا غلب یا دئرا یتح نالف رفتحا لاقت ردهغسانعم |

Eهکر دیتا كنرپ ندنع كولمو ردیدآ لحرر و روند هنالسرا و رونید ةمدآ  

 ( دجرلا ) ردیما.یداور هدشزو من ( دثرب ) ردشمروس تنطاس هنس زویتلآ

 تل هوح ی و اا e جو هل وکس و ا



eد هدنلزو هروبص 3 دۇرا 1 5 و مه ,زمهو  

 ت bs دورو دار هیراچ لاقت روند هبوبربادو هزات

 ان هدون لی كنار دورو روند هند كنکک هکح هدننژو دعس دارو

 ردموس ردھوس رھ هنس ودام دو دنر ندکلیا تک رح و لع توس یا هدشيارب

 ۱ ید دور هلا واو هک هت ةدولا یا دو اب كیلع لاق

 | كمەرتد رد رد یک هذولا ندنکبک زا یاد كنوبحم هدننزو لاعتفا (داترالاو )هدنزو

 | هلوص اب دارو همعن هی دن ها اذا داتراو مالغلا درب لاق رد هنسانعم

 ای تلبي ات ئا تبرطضا ادا حرا تدار لاق رد هنسانعم سا زرایح قران وا

 دارت لاق رد هتسانعم قالق كردبهرتد ندنرب یشا ندفعض دوخای ندکل بیو الاشو

 ۱ ردهنسانعم كلنکا بو دیا نالیم هفرط رهیلاد ج اغآ هزاو ةدعر هتذخ افماق ادادیز
 3 ا اذا قنعلادأر ل اقب ردهتسانهمقلرو نویو لبذو ًایقت اذا نصغلا دارت لاقت

 ید هلپلیهست كنهزمهو هدنزو دعس ( یعضلاد]رو ) هدنن ذوداع ( ی لإ دار ١

 ریبعت قلش وق ابق هکرونید هنتفو یعاشرا ی هنعافترا كتفو یلخوف رد

 یخ انا دعاشترا تقو ی هوا روت هدًأرو ی ىلا دار قل لوقترونلوا

 9 را ندنتف و ا كن وضو یعانترا تیمش هدنل وا سد رز یصضلادأر

 ۱ | هروک کوب نس رددوخ ام ندتساتعم مدار ةهبراچو و رلربد ید رابلا پاش اکاو

 وا للاخ ندنس هل وقم تاب كرب ضرالا دارو ردبلاغقلوایتقو قلشوق چ

 ءالخ یا ضرالا هذه دار شبا لوقت ردشغلوا هشت هیهزات نالوا یوم و

 ۱ ادوب و ناکداپ در لاقش ردهتسانعم قلوا مقم هدربرب هدنن زو دوعف ) دولا )اھ

 8 اذا هدیر لاقب ردهنسانعم كلا سحو قموقیل او هب ماقا اذا لوالا بالا نم
  هدتزو ریتم ( درلا ) هدنزو دبع ردکرک قلوآ دیر یردصم هدنوآ رهاظ هبنیح

 سح تلاو ساح یدک هک ا وک ردلحم قح هنل وا نسح ال یر سم

 هرب قسحهدیروق بورس ییامرخ دمو نوک نت ول 1 سا غنوا راشعا

 | كنابو یعض كنار (ةدبرلا ) ردیدآ عض ومرپ هدهرصی و هتسانعم نیرح روناوا قالطا

 ۱ | ولئرودک هک ردیکتر لوک قمار و دارم روند هک ز قنالو لام هزو هل وکس

  (دادیرالا ) ةربغلا ىلا نول یا ةد ره لاق رونلوا ریبعت زوب قتمارق ردین وا باع»

 زرد هتسانعم قاوا یلکنر زو قتمارق هدننزو راربچا (دادیرالاو) هدنزو رارجا 3
 | ارد ەنسانەم قلوا هجالآ ولءراق ولق آو ةدير هنول ناک اذا ادابراو "یشلا دیرا لاق

 1 " (دنرالاو) هدننزو ء ءا رج (ءادب رلا) رک دیس اک ادیم ناک اذا دابرا و رولا دب زا لاقب

 1 راک بفلوم رونید هب هنسن واکنر زو قتمارف ردرافص و .ندهدیر هدننززو رجا ۱

 _ هب هرکتم ةیهاد ءادیرو دبر هنولق ناک اذا دیر ازعمو ءادیر ةاش لاقب ردقمک
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rهو رڪ نما رول وا قالطا هرلث ژم ناه و توام اتم و یسهگ دود  

 ید رفم ردعج لوق لع رد رارب ییجج و د رفمو ردج ات هم وا قاب يع وچ روک ذم

 هک یرلوق لبا دوذلا یا دوذلا كراب ع و ردداوزا ی ردد رغم د وخاپ ردق وب

 نیا ارز ردنا تلالد هتغیدل وا هدنعضوم نیتننا كیتشهک دوز هدنآ رددلاقما

 لبالا نم دود سجخ نودایف سیا ] کرد ح راش رولوا عج هدقدنلوا حض هشت

 بقا ما نو وا هم وم ی رانی اا اغا ماع هئاناو روکذ هدننیدح [ هقدص
 یتلالد كرو نم لئمو رلیدلبا میمعت تقلب لها راس ردشلیا عابتا هدف وبا هدنو

 ردقاععم هنظ ول مورصم ر ده 1 و د هتساتهف عم لا دن ارز رد روظنم ید

 رو وا بر 9 كحد رولوا قوح هدفد) وا ع هلا هنس 51 رول زه و

 یک مکر رولک دوذ جج ردەنپ رانعم دراطو عفادو قئاس ردلعاق مسا ) دیاذلا ) "

 رومشم س O دیاذو یک هداق رولک هداذو یک داسح روک داوذو |

 رح دناذ و ردیعما یحق كفاسا نب بیبحو ردیسا كنار ندنل ت |
 تلاشم هقيقلتا.. یا یا داد نالو لاش رونلوا قالطا همدآ واج “الوا ییاح 1

 شا ردیف تراش مرکب ن نیلا را دادو نوش وا عفاد یرامو نیش |

 یقیقح و تم

 نوهکیدلپا داشناو مظن ینتیب * ادارح یوغ مالغ دایذ * ادایز نع قاوقلا دوذا

 رود هندآ نالوا هتیقلا یاح دوب هدننزو ناتک ( داوذلا ) رلپدلیا بیقلت |
 یا ن داوذو رددآ یی رق كربتمأ مات بح ض یذ ندربج لاپقا داوذو سلام ا

 رک ذ بحاص كرابلا نب داوذو ردئدحم هيلع نب داوذ و ردرعاشر قارقرا ۲
 هناسا هدننزو رم ( دوذلا ) ردندشیدح ةاور ردربمارب داوذلا واو ردّقنمو
 روخاو اد كجت هربو 3 هراوط وناسللا یا دوذلا ددح وه لاق روال وا قالطا |

 كغاطرب دوذمو رونلوا قالطاهنب زونیوب كرغص روش دوذمو روند هرب یراکدید
 زیرع ن دایذو ردنداصا دایذ نی رذسحم ردندامسا هدننزو باتک ( دذ ) رددآ

 ردندیاهتا دود نب لفغم نب هلا دبع ردنداسا هدننزو ریبز ( دوذ ) ردندارعش |

 ردندباصا دود نب كيسم نب ةورفو ردیخش كلسم نب دیلو دوذ ن هللا دبعو
 قوس راوط هنسانعم عترم رونید هغالتوا ردناکم مسا يحق كم“ ( داذاا)

 هد نی ییاجح تنئاقلعتمو مرح هم دآرب هاب رسک كنه همه ( ( ةداذالا ) نوچغیدنلوا ۱

 ح راشلا لات هلها دایز لع هنعا اذا الو تد ذأ لوقت رد هنسانعم كليا ت تا7

 هبط ىلع هتنعا اذا هّبیلطا لوقت اک اذهو

Pyدوشند هشادشاب هلینوکس كن ءزمهو رکاب ) را ۳ 4 ملا ءا را لض  
 عقو لاقي رد هنسانعم قل راطو نسلاف یرفقو یرت یا یدر اذه لوقت دنبن ام ر ا

 یحف هزار ( آرا دارا ) رونید را یلف ناقچ ندنند « جاغاو سید افا

 ۷۲ نوا



 || جارت هک ردلمعتسم هد هباثم لوا دعدو دنه ید هدناوسن یک یفیدلوا لمعتسم |

 1 ۱ ۱ هرهود نالوا هدي رفن زوقط هلیا یکیا دوخاب هجم راو هزوئوا دوخا هبیمرکی

 ج
 | هدنسهباثم سنج لع ورعو دیز هدلاجرو ردفمصنم ریغ هدهعصد ریغو فرصنم

 ۱ ردیدآ كغاطرب هدسبارت نامرک هلی كلاد ( دنوابند ) ردل وادتم هداواتف لوقن
 | هکتلاوبا ردیدآ كغاط كسکو و برصر یندهدنسیحاوت یرو رلربددنوامد هماع

 | قف .هباروا ین آ ناعع تروج نوجغیدل وا لغتسشم اع رنو رح هسک مات

 E روق كج وک هک ردمولعم يعض كلاد ( ةدودلا ) ىدليا بیرغتو

 ۶  كنيسداف فک رارید مرک هدیسر راف ردکح و هدرخ رول والصاح هدرهویمو هدر هناد

 ( دودلا ) هل رمسک كلاد رولک نادند یسات حجو رواک دود یسج عج هلل رسک

 أ دروق و قفلتروق هنسرب رد هلئتعف لصالا ف هک هلیئوکسس كواو و یضف كلاد
 هيف راص اذا عیارلا پابلا نم ادوددادب ماعطل | داد لاق رد كعشود

 دود هدرلنو هدشازو لیعفت هلیسهبقاعم ءاي ( دیدشاو دنودتلاو ةدادالا ) دودلا
 هلا قآ رق قجوح دود و داد ییعع ددو دودو ماعظلا دادا لاق ردهنساتعم

 ' كلاد ( نادود ) رک ذیساک ةاد ودلاب بعل, اذا ییصلا دود لا ردهتسانعم قمانن وا

 زو با ) داود وا ( رد ردي هلسق رب دسا 91 لادود و ردیدآ هردرب هلص

 و داود وا و ردفورعم لجر داود ینا ن دج ا یضاقو رد رعاشرب ند سلق دایآ

 "۹ . ددرلعاش عاترلا نب یدع داود وباو جالا نب ديریوج داود وباو یسارلا دیزپ

 ۱  هرارفحروق كج وک هدنزو نامر (داودلا رد دج داود یا ن ىلع ن دمو

 أ (دواد ) رونید همدآ كاجو تسحو روند هبهطمضو هنسانعم دودلا راغص روند

  دواوویمف كلاد ( ءادودلا ) رديعسا ناشی د ریمغی رب هکر ديما مسا هدننزو نولاق

 هغا ربقو ممیلج یا سانلا ءاذود تعم“ لوقت روند هسا داورفو وب هلن وکس

 ند هیلهاچ دیز نی دیود ردنداعما هدننزو ریبژ ( دود ) هتسانعم هحوحرا روئید

 ینیدلوا روعش یو هوتعم یالسا نامز یدلوا رمعم هنس یللا زویرد هکرد هسکرب
 نش مویلآ + یدلیا داشنا یهزوحرا وبشا هدنلاح یراضتحا دلتا كاردا هدتقو

 بهت برو * هتیفکا دحاو یترق ناکوا * لبا الب رهدلل ناکول * هتي دیودل

 |قداط ن دیودو * هين بصح مصعع و * هتیول نسح ليغ برو ٭ هتوح خاص
 ردن دم

 الاد (دوذلا ) ردیدآ خاط رب هدننزو مهرد ( دوزذ ) « حملا لاذلا لصف

 | لاق ردهتسانعم كمروس راوط هدننژو باتک ( دایذلاو ) هلیوکس كواو و ىف
 f هداذ لاقب ردهنسانعم كليا درطو عفدو اهفاس اذآ ادایذو ادوذ دوذب لبالا داذ

 مت یار لع و هش نوا لوف لع ردق هوا ندهود چوا دوذو هعفدو هدرط اذا
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 یهال ردعقاو هدنتب * ددد بعاد نم اطشان یضضلا لآ * ممب لأزحأ ال ممنعظ
 یدنک نوهغیدلوا نکقم هخبدلوا ماع هلفرح حوا تفص رد هنسانعم بعالو

 جم راش ردعزا قوش یدارم هللا اطشا"و ردشلبا عابنا هللا هلا لاد ندنسنج

 هل رلي د ليکم رلضعب و ص وقنم رل ضعي رد هلون هد رخآ و یعض كنهیاث لاد هک رد

 را: تعف ( دردلا ) ردشلبا لیصفت هدلیهس حرش ینیمامد ردندثم ید هدنناپ لتعم

 فال ادرد لحرلا درد لاش رد هنسانعم كنك ولوو رلشید هدأ

 هدتفص ردلیذم هلي رابع اهلوصا تیشو هدحایصمو هنانسا تیهذ اذا عیارلا

 ) «اد ردلا ( رول وا فصو ید هب هرس ءادرد كاذک روند *اد رد هدنش وم و د ردا

 مو یک كرالاد مدردو ءادردو یدنل وا رک ذ هک ر دشن م فصو هدننزو ءارج

 ناه بولیک ود یرلشید ندقلهجوق كب لوق ىلع روند هیهقا هجوف هلیسهدایز
 مدرد و ءادرد هقان لاسقب رولوا رب لر هیلهوک یم هکهلوا شلاق ۍرآرثا هدنرلبید
 یدا ءادرد لیصا تنه مد رد هک رد حراش اهردردب ااتسا تقلوا هیت ئا

 یا فوم ینا ردنمضتم یا اتو و رایدید مدرد هلا سینک افیفح و لادا هلیم

 لوا نیکد هنیالآ رکسع هبیتک هلکلیا دق هلیرابع مهل .تناک هبیتک هلا هیقوف
 لوا شابا نظ دوخای تیور هلا هثلثم یان ابلاغ یلوقناو یدنلوا هجرت هنوک
 عی هص وصح هتک رب برعلا نیب ءادرد و رظریلف ردشلنا ریسقت هللا غي موق

 هنسدص وو هنلغت نکوح هند كنهنسنرب هدننزو ید رک ( یدردلا ) رذیما یالآرب

 ید رد بشن ال لوش ردیف رک یدرد وطروطو روال وا رییعت وطروط رونبد

 رد رعضم ام كنشهک دردا هدنزو ریز ( دودلا ) فسا ق قیام وفو بالا
 یس هج وزو یراصنالا كلام نب رعوع ( ءادردلا وبا ) رد اریسم رهسک ضعب هلکنو و

 ءادردلا وا هکر بد ح راس رد هبب ای و یی یلسالا دردح ېا تش ةربخ ءادردلا ما

 زووا هرزوا لاوقا ما یدل وا یضاق رلن و ادتنا هدنهذ كماش ردنداهگا داهز 1

 هنهرونم ةندم رام و یدنلوا نفد هد ریغصلا با بودا تلو هدنخحشرات کیا

 یدقرم ءادردلا ویا هدنناتس رمز رادکسا الات کرد جرام رلیدید یدلیا تدوع ۱ ۴1

 هک هت ردکرک قلوا كتاذ رب هد هنک لوا هقشب دوخاب ردلصا ناب شیاکج یلدا |
 یسیریغ ندو اونا ترمضح كران رولو یدقرم باا هفت «دلومالسا 1 0
 ردلکد عنام یسادسها هحاف هلهجوت هنیریتبناحور كنبرب ره.نکل ردلکد تبا |

 كلاد ( دعد ) ردقوب یلاع كبصعت رولوا لصاو لاح رب هسیا هدنق ۍراحو |

 نوناخرب و ردییقا ۵ رلک یراکدید یراک ایق ینعی نیبح ما لینوکس كنيع و یف |
 شاد: روک :تاففقو نوک هومن: من رولوا یر قوت ا

 هد رعصف تل ید یسک دنه هک زبد حراش یک سلفا رواک دعدا و هلیصف 8 ١
 ت رھ



 ۷  تقرطتساو * ویشا هل رعاش مان حامرط هکهدننزو فتک ( دددلا ) یلاعت لا ءاشنا

 ۱ 1 :هداروا ریقف ا توکس هدنعف وم نکیشع ا دان هدهحاد ی لا

 : یولع هلراهیعوس یروق كشت آ هدننزو دوعق ( دوجاو ) هدننزو دج ( دلا )
 ٠ لوالا بالا نه اد وجخو اد تدج و راللا تدچ لاش رد ةنسانغم قلوا نک انس

 . هتسانعم قلوا دوخ؛ بولیاب دوجخو دجخو اهرج ًافطب مو اهل نکس اذا عبارلاو
 أ مهاذا ] لات لوق هنمو ح راشلا لاق هيلع ىغا ادا ضیرلا دج لاقي ررلعتسم

 2 || لاب ددلمعتسم هنسانعمتکید یارو تدش كناجو میوه نع بانک [ نودماخ

 ] قعردصب قولع كشت آ هل مسنکكنءنمه ( داجخالا ) امناروق نکس اذا یا تدب
 Ck قلوا تکاسو نکاس و اهل نکس یا رانلا تدجا لوقت رد هننسانعم

 (دوجا ) تكس و نکس اذا لجرلا دا لاق ردنوحا ترورمص همه ردلهعتسم
 . نفد نوحا قمالوا طنم یروفق ثتولوا نک اس .یولع كتا هدنزو ون

 ۱ Ess كواوو یحف كناخ ( دولا ) یک نجا قاجوا رونید هرب یرلکدتیا

 هیاتعر ۀب وب ندبکزاتو مرتو هزانورت یک هذولابو اقلشوخ بوخ یادناو تقلخ
 دوخو رولک تادوخ ییج ةهعاتلا دناشلا قلا هنسح یادوخ هدنع لاقت روشد

 هدننزو لیعفت ( دیوضلا ) ردندنیئدحم دوخ نب ىلع نب نیسحو هلیمض كناخ رولک
 A یشیدو اه رس راس اذا لح را دوخ لاق رد هنسانعم كك بوب رو اقا شب

 لصفلا لترا اذا لجرلا دوخ لاقي رد هنتسانعم كمرویلاص روغپ هنسوروس

 ی لاقب ریهنسانعم قلوا لئا هرتاخذو لالغ یتعی هماعط رادقمربو لبالا ف
 هزات كجاغا هدننزو لعق ( دوضلا ) هله ايش لا اذا ماعطلا اذه نم لح.رلا

 ۱ 6 دوخ ) لیع یا نش ادا نصغلا دو لاق ردهنسانعم كلا ناليم هقرطرب ن

 هدنن زو دیع ) دیلنا ) ) ردقرصنم ريغ هلیلعو لعف نزو ردیدآ a هدننزو ریش

 1 "هکر دک | هزات كدمرب و شاب زونه دا م هدارو نکل رونید هر دحش وب هکر دیغسا هبطر

 ۱ دخ بودا ریخت و بیرعت یدیا یسراف دوخ یصا كوو روللوا ریبعت لیصق
 ۱ راد
 ۱ لاش اف كليا تعلو وهل هدنزو هلز ( ةأدأدلا ) ( 44لا لادلا تب

 هلیفیفخم كنة الو ىف كلاد ( ءددلا ) بعلو ىهل اذا ةد ءداد مالغلا ءدأد
 افق رداذد یر و ردروک ذه یرپ ردراو تخل چ وا هد وب رد هنساتعم بم و وهل

 قو هيا ف لاق نددو اددودد اذه لاقب هل و و نصف ردنلدد یرو هدننزو

 3 | كالو بعللا و وهلا نم یش یف اللام یا [ نم ددلا الو هد نم انااع ] ثیدطا

 9 | هرادسقم رب ندنامز و ردیعسا و ردیدآ حضوم رب ددو یلاغشا نم نع یم

 |[ روتلوا هداعا د هدنسهدام یدد ویو نيج یا رهدلا نم دد یضم لاقت روشد
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 _ت سس



ATT: ۰ 6 1 ا ۳ ۱ 

 |[ روند هک زالپ داخو ووتید ضاحت دج كنظفل هنلخ هک. دن یک تن
 دلح و ۰ هد رق رولک دل Ean ارم ط رو رود هب هبوک و هنسانعم راوس

 زا رکردیسا یشوک رب كنهفیلخ روصنم هددادخبو ردیشل یصطا نج ا ندیها
 هیاروا یدلوا دیفم یه اف ۳ یس هیعمن دلخ یدلوا هلع رب یرب بول وا بارخ
 ردلک د بوسم هیاروا یدلدخا رفهح ند هیفوص مءاشم نکل رد راب وسم رل هسک هجن

 ( دللنا ) یک طرق رونید هبهیوک خد وب هلئاحف ( ةدللنا ) ردبیق) كن آ هکلپ

 هب هقط اد سشو هاتم بلق روند هلک وکو هنسانعم لا روند هرطاخ کف

 قنوا یاد یک دلخ هدننزو دوعق ( دولنا ) نوچ راغدلوا قاب هایناسنا ءاش روتید

TEأ هنسانعم قەەجوق ےک دولخو هدننزو برش داخو یدنلوا کف هک هت  

 هنع ًاطبا اذا روبزملا بابلا نم ادولخ وا دلخ لجرلا دلخ لاقب رونلوا لاعتسا
 ۱ دلو ناکا دل لاق ردلمعتیم هنسانعم قلوا جم هدرب ربو نسا دقو بیشلا

 رک ديس اک یدل هلص هلیفرح ىلا هلغلوا نمت یتسانعم ءاقبلل نوکر ماقا اذا هيلا

 لحرا دلغا لاق ردهنسانعم قمهجوق مک ید وب یک كن هزمه (.دالخالا )

 اذا هيلاو ناکلا دلخا لاق ردهنسانعم قلوا م ةم هدرب رو بیشلا هنع ًاطبا اذا

 ۱ ااظ املا نک ر ین رک پالا [ ضدالا ىلا دلخا هنکل و ] هدرباصب فلوم ماقا

 ندنهح و ردشلیا نیوضت یلعف ن وک رو لیم هلکلبا راسل هلس رابعا او دلع ها

 لاقب رد هنسانعم كليا تمزالم ماودلا ىلع هیهنسن رب دالخاو رونل لص ید هلا یا

 لام اذا هيلا دلخا لاقب رد هنسانعم كليا ليم ههنسز ریو همزل اذا هبحاصب دلخا

۱ 

 هدننزو لیعفت ( دیلنعاا ) یدنلوا رک ذ افنآ ینیدلوا ییغ هنیمضت انعم ون نکل

 دلخا ینمع ناکلا دلخو لجرلا دلخ لاق ردفدارم هدلوا یانعم کیا هللا هالخا
 ف اا رونلوا قالطا هراشاط نانلوا ریبعت یرلفایآ ج اص قرهلوا عج ( دلاولخا )

 رونل وا قالطا هرلشاط و هرلغاطو نوح رلقدلاف هدنرارب هرکصندک دح وک هبوا هنسانعم
 ماع فوطپ ] یلاعت هلوق هنمو ردلوعفم مما نددیلخم هدا زو مظعم ( دلخا )

 نوزواح الو ادنا نوم رم الوا نوروسه وا نوط رقم یا هالا [ نودلخحم نادلو

 ندن ۲ دیلح هلکغد هک زالیو ه هبوک هرزوا روک ذم هجو دلخ ةفاص ولا دح

 یزو كلریپ زک ره دوخای رلیلک زالیب دوخاب رلیل بوک نیغلوا شلوا ذو ام
 دلاخ ) ردکع د ردررارق رب هدنماکنه قلراوازس هتمدخ هلقلنا وح هزاآو بویمروک

 سصنن ( دلو ) هدنبزو ریز ( دیلخو ) هدشنزو دعقم ( دلو هدلاخو دلیوخو
 هدنازو هنیهج ( هدیلخو ) هدننزو هرج( ةدلخو ) هدننزو نانک ( دالخو ) هدننزو
 دلاخ ( نادلاخا ) ردندباختا ردهدننزو مظعم هک دلم نب لسمو ردندسات “یاسا

 ریازج فازم هک ردییرغ رولوا دارم للضملا نب سیف نب دلاخ های رتشالا نب ةلضن نب
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 | کیا بولاي ةبهكح یتغامط كمال نالوا هدنرغا ندنغلاروطوب و ندنشینج یمسق
 أ E اطاشت دورلا بذاج اذا رهلا دضخا لاق ردهتسانعم كمردشکح هفرط
 زر كج ر قلدسن روب نوحما قیشاوب هیهود هدننزو لاعتفا ( .داضتخ الا )
 | کنافو یصف كناخ ( دقلتا ) هک رو همطخ اذا ريعبلا دضتخا لاقي رد هتسانعم
 ۱ یتعی كلا تعرس هدکعرو هلئاعف ( نادفلتاو ) هلته ( ( دعاو ] قت قم

 | نم اادفخو ادفخو ادفخ دفخو لحرلا دفخ لاقب ردهتسانعم كءرو ريت ريت
 | عیسسو تسج هدننزو للیعف ( ددیفلنا ) هیشم ىف ع رسا اذا میارلاو لوالا بابلا
 | دادافخ ود دافخ یمج یک ملظ روند هنشوف هود كک راو رونید هناویح و ناسا

 زا ردیعا یسرف كنهسک مات نارج نب دونسالاوا ددیفخ و رولک تاد دیفخ و
 | شافخ زوند هتشوق هسارب هدننزو دفن ( ددفلناو ) هدننزو لولپب ( دودفلتا )
 ۱ هقا هل رسک كنهزمه ( دافخالا ) رديسا ید كشوق هقش رب دودفخ و یک

 | هک و تحدخا اذا قالا ثدفخا لاقب ردهنسانعم كمروشود صقا یتسیروا
 ةقانلا تدفخا لاق رد هنساثعم كمروتسوک هدننروص هک یسک هقا نایلوا

 ررشود یرواپ صقا هدنزو روبص ( دوفلنا ) نکت ملو لماح ابا ترهظا اذا

 | ( دوللناو دلتا ) ردعضوم رب هدشنزو ناطر ( نادفخ ) روید هیەقا نالوا
 ES لاقب رد هنسانعم قلاق یادو یدا نع ماودو ءا هدنزو دوعق

 |[ دولخو دلخ هروک هننایب هدراصب كفلوم قبو ماد اذا لوالا بابلا نم ادولخو

 أ قاب هدزوا یسهیلصا تلاح قرهلوا ملاسو یربتم ندنضارنعا داسفو ربیغت "یش رب
 | رابع ییهنسن نالوا ےک كب یداسفو ریغت هلتهج وب ردعوضوم هنسانعم قلوا
 هلییسح شکم لوط راردا قالطا دلاوخ همايا هلج زا راردیا فصو هللا دولخ

 ۳ و اا وو ردیف اریز ردلک د نیم هتراتفا اقتو ماود هتسخوب
 رده راشعا ثکم لوط یرللوا رانلا یف دولخ كناصع رلردا لامعتسا هدهتسانعم

 لوقت ردهدلیوأت دللناراد دوخاب ردردصلو فص و رونلوا قالطا هتنج دلخو

 هب ام نسزوک و رونید هنش وڌ راغیوط عو ر دلخو ها ىا دالا هلا اتلخدا

 رولوا نکاس هدننل آهرب هدرارېق هکر وند هروناب كچوک رب نسزوک لوق ىلع
 هدودل [ یتسهحمار راردبا عضو هی ع1 ییلد هلکموس كب یهصارپو یناعوص

 هلا دیدرت هجرک یروناجو فاوم ردتغل هددللیحف كبخ هدنوبو راردیا دیص بوتچ
 . پس تسزوک و ناچ” زوک و كبتسوک هدیک رت هک ردرب یسیکیا نکل یدلیا رکذ
 | هغر یاج قیلعت یتغادود تسوا ردفو رعم رردیآ كلد كلد ی ژردا ریبعت
 ۰ 6 هجارص و زو واو کر غو قو صرب راهسلبا الط بوک ود هلی او لک یتغامدو عفا
 ا هک روتید دجانم هدنعج كنظفل دلخ ویشاو رددیفم هنضارحا هرشپ واین فلک و

 نزيف ۱ ۳
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 تا لحرلا درخا لاش رد هتسانعم كلبا تب وکس یدازوا نوزوا هل رسک ۱ ۱ ۱

 قلوا لئام هبعلو ولو یصسا اذا مالفلا درخا لاقب ردهنسانعم قم انواو الیوط

 قلوا شوج یشات ندنراقحو لذو هاا لام اذا وهللا لا درخآ لاقب رد هتسانعم

 هدننزو طبع ( دیرلخا ) ءایخال لذ نم تکس اذا لحرلا درخا لاق, ردهتسانعم
 اد ف م 3م E لعاف م ۱ ( دما ) روند هد یو و وڌ تاشو یا ۱

 ی .داو شوماخ با هر ینشابام ادو روند همدآ مزالم هتماقا هنس هناخ

 نرم i یعفكيمو یرسک كنهمح«یازویمضكاخ ( دادنم زیوخ ) رونید

 كي همجداضو یحفكناخ ( دضلنا NE ىلوصالا لام لا ركب وبا ماما

 یروف ك رک وشاي 3 رک ردهنسانعم قم م راق ن ز سقم راو نیزسقم راب ینلاد كج اغا هلی وکس

 ,كفل وم ناب و هک اقا یاثلابارلانم ادضخ اس ای وا ابط رد وعلادصخ لاش نوس وا

 را هتساعم مک دضخ و ردهد هنس مالمو بط ریلامهتسا شنک | هروک هایت هد راضي اا

 بوصاب نوی بوشاغوا هلا هود رخآرب یمسق هودو هعطقاذا "یثلا دضخ لاقت

 یرلنکیت كحاغاو هانت اذا رخ آ قنع ربعیلا دضخ لاش ردلمعتسم هنسانعم ككا
 هد ییهنسز ربو هک وش مطق اذا رجشا دضخ لاش ردهنسانعم كمردیک بوسک

 لک ا هنسن شاو كروك یسهلوقم ج.واهو رایخ لوق لع كلبا لک ا كرءردنلس |

 دزرطاو ءاثقلاک ابطر اش وا اددش الک | لکا اذا دز دضخ لاق ردهتسانعم كجا |

 ندنلوا یانعم لدضخ هدننزو لعفت (.دضختلاو ) هدشنزو لاعفنا ( داضخمالا ) |
 هويه داضخحاو دنابا الب سكنا یا دضنو دضخاف دوعلا دضخ لاق رد راعواطم |

 ( دضلخا ) تخدشت اذا راثلا تدضما لاقي رد هنسانعم قلغاط بول هراب یسهلوقم أ ۱
 دونند هعجوو درد لوش دصخ و روند هغلوا هد رم زی,ب ول وص یم هویم کف

 ثا را فلک هدوحو ییعب زاوا غلاب هل وا کک نکل بول وا صراع هیاضعا 1

 روند هغاد شا رقلوقلع هغادب ءزاتو شایشاسک ند رصشو زلوا هدهج رد كمدیا | ۳
 هب یناوئو فعضو دکلک شوک نالوا نق تان حلو ردد 1 ثابت رب دضخ و

 TER E هک رونبد هد هکلکز وک نالوا ۳ SA یس لوقف رایخ هلتهح ا

 ج رو دونید هروزم عجو و هک دضخب 7 باع( داضلنا ) ردرابجوم |"

 رونلوا قالطا همد آ دو و تاپ نادر رح و ابق ( دوضخحاو ) هدننزو فتک |
 دیدش هدننزو ربنم.( دضخلا ) ضوبللا نع زجاع یا دوضحمو دضش لحر لاقي ۱

 لو لاش ردیا لکا كرءریدنلنس ددو كی كب هک روند هیسک نالوا لکالا |
 لیس هی لعاف مسا ( ااو )او ا ) "دطخالا ) لک الا دذش یا دضحم

 یاط هژییمیک 9 ( داضحخالا ) یک قوبح هزات روند هگیش وب بولیک |

۱ 



 | :ږونیدا هغاکی هکردیدرفم كناتدخ نانلوا رک ذ هلیمط كناخ ( هدلنا ) هيف زا اذا ,

 ۱ هک رد هنسانعم قلوا شوماخ یدازوا نوزوا درخ و ادب رخب تراصاذا عجارلا بابلانم ۱5

 | لعفت (درخلا ) هنوکس لاط ادا لجرلا درخ لاقب ردع رفتم ندنسانعم هدیرخ ||

 ۱ is كتایخا وللوص EE هنس هحفص كنهفحو

 EE ار ردصم دخو هل رسک كرلاخ رولک نادخو دادخو رولک هدخا

 : ۲ لوالا بابلا نم ادخ هدخ ق ىف عمدلا دد لاش ردهتسادعم تلا ر پود ریثآت

 3 | (دودخال) روید هغ راد و کد یدازوا نوزوا نالوا هدرب یک دخو هددلیلق تل

 | دیداخا ىج دروشد هک دنخ و هی راب نوزوا نالوا هدرب دوب هدنژو بولسا

 1 نیا نالوا ثداح هدنسءهدوک تك صحت نالوا برا ها یعتاق دداخا و رولک

 ۱ هدننزو لیعف ( دیدخلا ) ۲ رولوا رلذالتح و قیداب یدازوا نوزوا هک روند

 | هک ایوک ردهتسانعم قلازا بولوا لوزهم یا كنهدوک هدننزو لعفت ( ددعلاو )
 ۱ عو نمقلو لرزه اذا ددض و هج ددخ لاق رول وا یک دودخا یرت ره

  قمشرو تاددحو هصقنو هلا ره اذا هج ریسلا ددخ لاق رولوا یدعتم هدانعم و

 وز هل دیدشت كلاد 1 ءادخ ( جشن اذا محلا دد لاش رد هن_سانعم

 ۱ كن هنوکر بش ( ءارذعلادخ ) ردهیحاعرب ندنسیحا و فئاط هدنزو دودح(دودمنا )
 | وصر هدننارب رعهو ردعض وم رپ هد دروب مس و هدننزو رفز ( ددخ ) ردیقل

 وم رو رضا اعم رب صوصحم هنندخ نزیسق هود هدننزو باتک (دادما) ردب دآ

 | ددیدآ كجو ر هد زو طباع (دخ دخو ) هدنزو دهده ( دخدخ ) ردیسا

 - ردهتسانعم كلا هضراعم هدنلع هلیسح نیکو ظیف همدآرب هدننزو هلعافم ( ةداخما )

 ۳ ةدب رغاو) هدننزو دب رف ( دیرذنا ( هلع یف هضراعف هیلع قنخ اذا ةداح هداخلاش

 | لاجر تسد هننماد عب شماغلوا سم الصا هدشزو روبص ( دو رطناو ( هاه

 ا هلغلوا یک درو ایح لها تیاغب لوق لع رو شد هربق ركب شهافق وط

 یک هنامز تانب رونید هربق نالوا هتسه1 و مرز یزاوآ و مسپاو تک اس یرتکا

 توکسلا ةلیوطلا ةرفلخا وا سع ا کب یآ ادورخو ةد رخ وا دب EA f لوقت

 عک رولک درخو هلنیتمض رولک د یو فک ھا رخ ىج ةزئسلا توصلا هضفامنا

 مالمو مر نورقم هنیرتا ایحو مرش دیرخو ردعج ندلعاف مسا هک ایوک هدشزو
 هیلع نیل یا کرخ توص لاقت رونلوا بعت یتس "ربق هکر وئید هبیس هسهاو
 ۸ تناک اذا ةدیرخ ةولؤل لاش رول وا قالطا هب وجا دلدخل د هد رخو ءارلا 2

 | ادرخب ةيرالتا تدرخ لاقب ردهنسانعم قلوا دیرخ ريق هلديتحف ( درلنا )بقل

۱ 
1 
+ ۱ 

| 

 1 تدرخ ییعع هیرالا تد رحم لا رد ه: تسانعم قلوا هد رخ ريق ید و هدننژو
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 یرجو هپ یشک نالوا حاکنلا رشک یطفقو هننابوح نویف یرقو و هل یشک
 دجا ( دیحا ) هلیرسک كناح ( دیح ) هدننزو هدیک ( هدیح ) روتید هراج عیرس
 كواو و نو كع ) روعدیح ) ردندامما هدنزو هداعس ) هد ارح ( هدشزو

 ردراو هرافمرب هدنآ هکردقاطرب هدنع رّوخ دیح دوخاب روق دیح دوخب هلیددشت
 ندهتسنرب هل سنکكناح ( دايلاو ) هدننزو هلعافم ( ةدیاحا ) روال وا عن رڪ هدنحا

 باس ( دایلا ) هاج اذا ادایحو ةدياحم هدیاح لاقت ردهنتسانعم قملوا فرط رب

 اش یا ادایح كرام لاق رونید هدوس عاصر دوخاب ردهنسانعم یش هدننزو

 لوقت روشد هکلیا رظن مک هیدن رب هدننزو هدیک ( هدیلا ) نللا نم ابقشوا

 یف( دایح یدیح ) ةدودیح هیف یعی ءوسلا رظن یا ا رظنالا لا رظنام
 هلا هدودیح هک ردکعد هلا لودسع هباجرب لوا فرطرب ندارو هدننزو حایف

 تلق لوا عفد هدعب ردیاطخ ههیهاد لصالا ف هدننزو ماطق ( دایحو ) رد ما

 نوسوا ث تنم لرکو رک ذم 3 ردشاوا لثم هدرب كحد تيا ارت یالیتساو

 ربسلا دق لاش رد هنسانعم م یرکو یرکا یهنسن رب هدننزو لیعفت ( دریعلا (

Eادوبح هيف لعح اذآ  

 ليف ناویح راس و ناسنا هدننزو ءادنرسا ( ءادخالا )€ هنر ءالتا لصف #
 مطع ادا ریعبلا یدسخا لاق ردهنسانعم قلوا نتمو بلصو ول هثح لوي یک

 اذا لجرلا یدننخا لاق ردهنسانعم قلوا لماکو مات یراریکس كنهدوک و بلصو
 دوخای نالوا رفاوو ما یراریکس كنسهدوک هدننزو ةاطبح ( ةادنا ) هیصق مت

 نوفلوط یک یغربوق ینویق نامرق یرلقابق لوق لع واهدوک قص ولط هتنا

 تصقلادمات یا ةادننخ ةيراج لاقي رود هنوئاخ نالوا نم هکح ندنغلرغآ بول وا
 ید هردل اب ی کو او نوغلوط یک یسهلوط قابقو نیکرولا شا دلت ءراتوا

 رد یدنسخ یرک ذم كنو دن ةريدتسم یا ةاديبخ قاس لاق رولوا فصو

 د دشت كلادو یعف كناخ ( نادلنا ) رولک تایدنبخو دنابخ یبج هدننزو یظنبح
 هنتاهن دروآ ندنرلقر وق كرازوک هدزو هلیعطكناخ ( نایدلئاو ) هلیسهین هو

 دوخاب هرارپ نالوا فنتکمو طیحم ندلوصو خاص ینورب دوخای رونید هرارپ ردق
 روشدراسخر هدیسرافو قاکی هدیکرت رونید هرب ردق هنکک هکح ندنسهناخ كزوک
 سیقم هنیعو نذا رد رک ذم دخ نالوا ید رفم رددحخ* یراهجرم كروک ذم فالتخا

 رونلوا قالطا هلو دخو ردزو رب قاکی کیا ردقو یسیقیقح ددعت ارز ردلک د

 هببح رونلوا قالطا هیئاسنا تعاجو ردراعتسم ندروک ذم دخ هنسانعم قیرط
 A 5 رفح یدازوا نوزوا نالوا هد رب و ةعاج یا ساثلا نم دح ید لاش يک

 | حدوهو دوئل وا قالطا هلودج و رب : كحوکو رول وا قالطا هکدنخو هغیراپ نعي
4 



 ر

 1 همدآرپ هدنزو هلعافم ) ةدواحملا ) رددآ لق رب بعشنم ندنس هک نادح هلی مک

  مفدلا دیدش یظلو ردهرزوا روک ذم نزو ید یرهلک یزو یطفقو یرقوو

 وجم ا )روند هلتغب موق یدازوا نوزوا هدننزو ذفتق ( دج ا ) هدننزو لوبق
 مریخ 2 6 سفن بوریکاوه هکرونبد هنکیلد كزاقو هدنزو روبنژ
  كحوکو راروق رافوفس ېک وا زوک هنج هکرونید هبهشبش نوزوا ع ونیو یک
 ٠ دیح :یوکسس كواوو یحف كنا( دوا ) ردیمسا فرظ هنوکر هدنلکش تیس

 ۱ كواو (دواع ) رولوا ینو ۍواو سپ ددروک ذم بیرقنع هک ر دغل هدنظفل

 ىلا هدواخ نالف لاقب ردهنسانعم قلوا ىلوتسم بوم ربویلاص الصا قلع هسا

 ۱ (نادیل او ) هدنزو دیک ( ديلا ) ردعض ومر هدننزو دوه( دوح ) و هدهعتن یا

 (  ةدیحاو ) هدننزو دوحق ( دویطاو ) هدننزو ربصم ( ديحلاو ) هدننزو نالوج
 كلبا لودع و ليم ندهنسن رپ هدنژو هخوخش ( :دودیلاو ) هدننزو هدع

 ۱ و ادیع و انادیعتو ادیت دییحم هنع لجإلا دا لاق رد هنسانعم قعیاص و

 | كسوتندنباوج كتيشرب رول وا مسا هدننزو دیک دیحو لام اذآ ةدوديحو هدیحو

 1 نیش ره دارمرولوا خش یساروا یک راوید هد رظن "یداب هکرونید هث رپ نالوا

 "داق لفرط ییا هم رقوب ندنروقح افق هدشاب الث ردقحهلوا یرب نالوا یرمو

 ر ىدۇ هتناز ةديح ىلع تبرض لوقت یک یربره 2 رلکک نالوا هدبز رط

 | هک یک كکنالوا هدایز نددوحو ندنفا رطا كغلوق كلذک هیباج ىف نا رحلا اهو

 | یک دانق هدنرانک دوخای هدننسکوک كغاظ لبلا دیحو رد راز كم و و درس

 ۱ . هنکک هغروبقو وکیا نالوا یرکا كب, اقلطمو روتید هتیرپ نوا جوع هغر

 قق قالطا نوعغیدل وا لثام هفرطرب ندب راز ردردصلاب هيمض رلن وو روند

 | افلطمو رونلوا قالطا هموغوو هموکود نالوا هدنزونیوب كنسي ناب دیحو
 ا دایحا و دویح ییج روید هکسوت ځاموط نالوا هدنسهلوقم هو عاطو زونیو
 ۱ هد هلل رسک تكناح رد هنسانعم رمظن و لثم دیحو هدننزو بنع رولک دیحو رولک

 نالوا فرط رب ندنرلقایآ نکررو یمسق راوط هدنن زو نابعس ( ناديللا ) ردتغل

 رود هماعط رلنتحف ( ديلا ) رددآ لحرر نادیح و روند هب رلشاط لقح

 | قلوا راوشد یبورخ بوشیلیا هدننراق هدنمد تدالو یسیرواپ كنمسق نویقو
 روند هنشیورو كنهسک لاتو نیبدوخ هدننزو یزج ( یدیطا ) رونید هنتلاح

 ا کتا كکر ا لوش هدننژو سک دیحو یدیحو لاتحا 7 ةف ئا یدیح یشع لاق

  بواص هفرط رب بوک وا ندنسنهکلوک یدنک ندنشنج و تراطش هک رونید

 r رک ذم اطاشن هلظ نع دیحع ناک اذا دیحو یدیح راج لاق هلوا را ره
 : یظلو هک ريد حراش ردشمالوا اق هدننزو یلعف یریغ ندنظفلا یدیح وبشا
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 دوج تباه ع وجر اک اھو وه وا تدوم کا را لیصحم نو 8
 هدنلنوأت زل دمت تيكا لوق دجا س رولوا رک لج ید وم هل وا قفاومو

 رولوا ان و دج رهظم هلا هتلیا ناسحا و فطل مدا رب یسانعم دوخاپ رول وا ۱ ۱

 روا وا یدوم نانو دج د زا ندیکل وا دسر دنا تد وع هکسایا ناسحا هبا رک او ۱ ,

 ردا وعفم یگ هداروب یک بیجا شعبلا دنع و ردلعاف یک هروک هرلهیحو و : ۲

 رد قیلاو قحا هل وا دوج تیاخب هس ردا تد وع کا رکاو دو ءادتا ناسحا ۱ 1

 ندنسهلسف لهذ یب ردشلیا دارا سباح نب شادخ ءادتنا یرو تع لثمرول وا كعد |

 ابا و در ید ۱ رقف هدفدل وا بلاط 9 بای ر

 هدکد ار ق هوا اکیا ا ا یا هر هی ارالد يو هب

 روش 4 هددهح نورد 3 هنداشنا gs 8 ا نشا 1
 هم رز دب حایصلا لع یدلوا مولعم لد وصقم هشادخ و ظفح و شوک یروک ذم ۱ ۱

 له هنسهدلاو «رکصندکدلپا لاسرا مدآرب هل ربخ لیق باطو هبطخ ینب هنب بوک |
 دونشخ و یضارو کیدلیا تبح نب ینعی یضرا نم الا فحلاو یوها نم الا رکنا 1

 هیصق سپ یدید ال یردام هدک دید مج هنل وا جوز ی ه یریغ ندمدآ غیدلوا

 ىنس هلغاوا لالا لیلق شادخ یردام هدکدد دبا وزب هشادخ یب هسا هلو ۲

 یردام هلکعد لامل اهقف لاعفلا "یسا لالا عج اذا بابر یدید ملمریو هجن کا 1 ۱

 هدکدلیا باطتخا بولک هني رل هب وا ح ابصلاییع ید شادخ ندجاجو یدلبا مارا ]

 * دمح .درولاو * دتشرت ةأرلاو * دجا دوعلا ۶ شادخ هلرابا جوز یابد

 هدلیف روس هذع رک نارق ( دوج ) یدلوا لثم برض روزم مالک دعد نم هلک بد |

 مارل ا هلا تیب مده هلکنآ راکت یراکدد ههربا هک ردیمعا كليف نالوا روک ذم |

 بودا كورب"ر و زم ليف هدکدلیا برق ههکم یدیضلیا ما ربعا هب هکم هاب دصق ۱

 هلا لیابا دونح تیقاع بولوا نادرکور ندهحو هسا ریدتبا مادقا ردقن ره |

 دج! ردنداعا هدزوا روک ذم هجو ( دجا ) رایدلوا لوک ام فصعکو لود |

 كنهددشميمو یم كاح هیودج هداروب ردندنیلدح هبودج نب بوقعب نب دم نبا
 دیش رلا نوراه هدننزو هب وتي ز ) هب ودج ( زسا ردەودج دونا ردا كلادو ||

 هدننزو هیر ع ( هدج ) ردندحم لليل نا ن نودجو ردیعسا یززنخد كموحرم

 ددیعسا یدح دادم ۳ میهارب أ نالوا دچا ماما ددو *"یوار ندنیصلحا وبا ۱

 روند هبوص یر وماج قنالو نالو هدد ضوح هدن ژو نف دز طا 1

 رد دونح ید رفه رونید هرلیب وف هد رخت ناثلوا رععت دجشا هدننزو قنع ( دنا )"



 أ ۴ لا هلا دا هلا o) E E ملتقاوا

 و رکشو دج ردل ودعم ند ردصم هدنزو ماطق ( داچ ) دعا رک

 اج نکل ردهرزوا روک ذم هح و دد تحل لها و دج هکر ید خراش

 ادع لحرا دج لاقب ردهنسانعم قلراط هلنرتحف ( دعا ) هایشالل دعا رثكم یا"

 یاری فلوم هلغلوا نمضتم ی هغلابم هلودعم هک هلارکشو ادج یا هلداجلوقت
  هدننزوراصق زیهروصقم فلا ( داجو ) هدننزو یراصق (یداج ) ردشلیا فادرا

 كتبا یا اثک لعفا نا یداجو لعفت نا اداج لاق ردهتسانعم ابتو تیاغ
 ۱ Es هرازوا ینیدنلوا طیب اعون هدنسودام دادح هکهلوا مولعم تياغو
 أ یماتعم اهتمو تيا هللا لح )هک راو یراصق نالوا یوزوم ظافلا شعب
 5 هکر دهن وکو ن ید یراصقو رونلوا زاتعا ید یلولدم كيهدام رهو هدارا
 دوسلا تكتفاع یظفل كاداج پب ردهفاضالا مزال راثوبو ردکعد هروصقم
 ارو دعسا ( دجا ) ردعیاش هد ع تالامعتسا راز ویو ردهدنسهوق

 هدنذودطس ( دج ) هدننزو ربما ( دیج ) هدننزو ناتک ( داج دماح ) هدننزو ریبز
 روث 5 دوج ) هدنزو یزکس ( یدج ) هدنزو نالس ( نادج نیدج نودج (
 . ردندلاجرءامسا یعوجت درانو هلي وكس كني و یحف كواوو كلاد ( هبودج ) هدننزو

 7 ۶ ( دمو ) هدننزو منع( دن ) رردا طفلت هلیحفكنایو یدمو منم كلاد

 ا یر اف خزر قسم ما

 ۱ ۵ ات ءاه هدن وب رربد دماحم هتعاج هلغن وا ی مسا هلسف كر دیک تعب رود دعاح

 1 ورا رودان نکل یک هبل اهم یدا هحوم كخد هدماخ لقال عج

 I لوق رونید هنس وتلر وک كني واع شت آ هلناحف ( ةدملا ) ر دین هن رایتعا دمح

 اأ یاهم ردکمد ینا كب هلیسهینب لعاقسا ( دق ) امیاما توص یارانلا ةد تعمس
 فرصت هدعر روا ینولقم مدتحا دعا هک رد حراش ردذوخأم ندیو روت زم

 لاش یدنل وا عرق ید یسانعع بصغو ذخا ندنو ید هدج نانلوا کذو ۳

 | (دیدمعا ) ردهیحاترب هد هماع هدننزو هماج ( هداج ) رطا دبدش یا دم مو

 هدهیش رفاو ردهدلب رب هدهقرپ ضزا ندنسیحاوت هب ردنکساو رد هب رق ره ددا در "یاو

 | دد هیرق رب هدنبرق سنو و ردهدلب رب هدنتلایا نامرکو ردهدلبرپ هدنسهیحان پاز
 رده رقرب او ردیعسا یس هنیدم كن هلیسم تلایا هدن رغم و رد هلحم رب هدن رهت یرو

 | نت یا ىلع دمح وه لوقت رد هنسانعم كليا نانتما هدننزو لعفت ( دملا )
 هدج لحر لاق روند هفدآ ندا دج قوح هدننزو هره لر تكناح ( ةدطإ (

 ا لئملا هتم و ردلیضفت لعفا هدننزو دعسا ( دجالا ) بضغ اذا عبارلا بابلا نم
 ترخو رک یک کرک هنهنسنرب یرٹک | ارز ادج شک ۱ یا + دجا دوعلا *

 نشو



۱۱ ۴ ۶ 

 راشخالاپ ح دم ارز ردگا ندرکشو صخا ندخدم ردنرابع ندلیصفل اب هات دج

 یک ینیدلوا هدنلباقم اكسو دوح الثم رولوا عقاو هدنلب اقم هیج قل عب | رحم و

 دوج ناه هدار وب دجو رول وا ج دم ید هدنلباقم ییحایصو نسحو یتماقو لوط

 ردص وصحم هلی اقمناسحاو تمعن نامه رکش و زالوا لیاقم نسح رول وا هدنلباقم اسو

 ردلک د دج حدم رهوردح دم دج ره و ردلک د رکش لح رهب ول وا لج کش ره سپ

 هدنیفنصم بتک میاید رقرف هلرلاتهج رومو لولدءو قلعتم كنيفعو یوغلو
 رونلوا لامهتسا هنسانعم تافاکمو ضوعو ءارح دجو ىا ردن وه و طوسم
 یتمصنتنمو يح نالک مزال هبرزواو زونلوا لامعتسا هنسانعقلدونشوخ و اضرو

 دعقم ( دمحاو ) هدننزو سلجم ( دمحلا ) رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا ادا

 هد ران و هارد كند مم ) ةدمحلاو ( هلل رسک ك ها ¢ مم ( ةدمصاو ( هدننزو

 عیا را بابل ا ن رد ةدو ةدمحمو ادو ادو ادج هدج لاش ردراردصم هنسانعم دس

 ندتاصخنالوا دج بیس هکهتسانعمه دمحام رولوا ید مسا هدج هک رید ح راش
 لاش رولوا هتسانعم قلو هددنس یهنسن رب دجحو ردیعج تنو دماحم ردن رابع

 دوام لدنف هرحبتشا یا هللا كيلا دجا لوشو, ةديج- اهفداص اذا ضرالا.دجم

 لیوأت یک فلوم رلضعب هلغفل هلص هلبا ىلا یظفل دج عقاو هدروبزم مالک هک هلوا
 رکشا راضعیو رلیدید ردکید هللا كعم دجا هلغاوا هنسانعم عم ىلا راضعی و رلپدلیا

 ردکعد هللا دج كيلا یبتنا هلانیمضت ىنلعف امنا راضعبو یدلیالبوأت هللا هللا من كيلا

 دج لازبمو دج لحد لاق رول وا ردصلاب فصو هنسانع دو دجو یہا رلپدد

 ) دومحلا )دد رظنلا ع وطقم تیردصم هدنوب ةدوجح یا ةدج ةارماو دوج یا

 هنسانعم لعاف الا ءاه هدننوو ردهدیج یقین وم ردلوعفم ینعت لیعف ( دیطاو )

 هدج یرما كمدآرب هلرسکكءنمه ( داجالا ) ردندلاچر ءامسا دیجو هل بشت هنالوا
 لوق لع ردنوحا بورمص هزه a قلوا دو یرما قوا یدؤم

 هما راص اذا لح رلا دجا لاش ردهنتسانعم تلشبا شیا قح هشوا انو ح دم

 رد هنسانعم قلو هد دنسپ د هاوان د یهنس رو هيلع دمح ام لعفوا دعا لا ۱

 اتوا ىضار ندنهذمو لعف كمدآربو ةديج- اهفداص اذا شرالا دجا لاقب |
 هبه ذمو هلعف یضر اذا االف دجا لاش ردهنسانعم یوا مس ندهعاشاو شن |

 هدندنعیدننک شيا ییدلشیا كمداربو ردهنسانعم وا وا و هداروب سانلل هرب و أ

 شنا یعب اد و هدنع راص اذا ه رها لحرا دجا لاش رد هنساذعم قلوا و دن دتسد

 انئو دجاررکم ردنوحا ریشکت هکهدننزو لیعفت ( دیمهلا ) یدنکب هلکلالزوک |
 ةولصلا هیلعدجم هنمو ةرم دعب ةرم هيا دج اذا لج لا دج لاقي ردهنسانعم كلا

 ا ےس ات ی

 1 هزوک هتناپهد رباصب كل ومردیلج هان دارم رد هنس انعم ساپسو چ هلی وکس كيو

| 



 | دقلا ریثک یداوقح لحر لاقب رونید هیسک نالوا رادنیک كب هدشزو دوسح
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 | لاش ردهتسانعم كلبا رادنیک هدنقح رخآ یمدآرب هلیرسک كلم رمه ( داتحالا )
 1 | دارس هلقمالو ب وبرآ هنسن قلعتم هنازلف ندندعمو ادقاح هربص اذا هدقحا

 1 (داقتحالا) ءودج رف ايش ندعلا نم اوبلطاذا موقلا دقحا لاقب ردهنسانعم قلوا
 1 دقنحا لاش ردهنسانعم قلوا سن بوی اعطق روغي دوا هدننزو داقتعا

 زا رددت انعم داینو لصا هک ردیفدارمو هدننزو دن ( دقحلا ) ستحااذا رطلا
 |[ قیضیادلفح لجرلاقت روئید ہد ماو سک هو لی كب هدننزو سلع (دلقلا )

 92 ی الس هفلوا لمتتسم هدهنسأتعم ل یسدک یی. هدراصب فوم لیخ
 . تالواراط قلخ یدلقح كنيلوقناو هکلیا نایب ورد رولوا دیقم یبهغلابم هدنرالوق

 مات ربهزو روند هیسک لامبو فیعض داقحو رد ول هقاضم یسهجرت هلا ليڪ

 ردهنسانععتوادعو دقح دوخای راکهانکو ے 3 [:دلقخ نالوا عقاو هدنرعش كرعاش

 E دیدرب یاضتقم نکل ردطوبض» هلبا دم |ىظفل مالا هدرا خس ع وج هج رک

 ردنبب وبشا یورم ندریهز لوق كفلومو ربظوعلم بلغا قلوا راکهانکو
 هاب يحاص بيلا نق هک هتن داغلار یذ ةکبنب ه دین یکی ۸ وت قن ِ

 ۱  زگاقجا هدلعرب هلا نایحوبا هدنقورب هکر دشللا ممر هرزوا هجووب هدسناخ
 يليا لاوس اکب ندنهیلع فوطعم كنظفل هدلقحالو عقاو هدروب رم تیب هلغلوا

 .هنسانعمقلطنا يس دلقح هدقدنلوا تعحام هتل وید مهل یتسانعم دلقح ادتبایدنب

 ةي ارز ردفوطعم ههوتم "یش لوق دلقحالو س, هلغلوا مولعم ضیدلوا

  هلوق كفل وم هدروص و یدایا ماظعتساو دنسپ هدکدد رددنکبس کم سل لوق

 . لیقثویوخد هدننزو ج ربز ( دلقلا ) ردلاعف یئزو كنوب و ردفلاخم هلهج و ییا
 حورا لیقت قلما یس یا دلقح لحر لاش روند هیسک نالوا ناحرک و

 لاقش رده تاتعم. تل ع وجر هنلصا هلیوکس كفاکو یعف كناح ( دکلا)
 كنءزمه ( داکحالا ) هيلا مجر اذا یناثلآ بابلا نم ادکح هلسصا ىلا “ئىشلا دکس

 سعاقت اذا هلا لجرلا دکحا لاق ردهنسانعم قعایط هیشرپ بوتل رک هیسنک
 عم هيلا دك اخ لاقت ردهنسانعم داکحا .هدنزو هکاحم ( ةدكاحملا ) هيلا دةعاو

  قحەنغصو رد هس انعم داین و لصا 16 ندیفدارمو هدننزو دم ) دلعا ( دکجا

 رونید هیود هصق همای ندرب هدننزو ج یر ( دیللجا ) همام ام روند هرب

 .نأاسلاقب روند هرلن ویق ولهدوک یربا هدنن زو هطبلع ( ةدیلعا ( ردهدبلح قنوم

 نام رکو ی یوخد هدنزو ج ریز هفاق ( دقلطا ) ندیدر قم دیلح همضط یا ةدبلح

 دود شمالغب رکرلکح یردوس هدنزو دیلاقم ( دیلاحا ) ) یک دلقح روند هیسک

 4 ا غا )ید نوک دما یدرفم ابنابلا تلو یا دیلام لبا: لاقب دون |
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EEGرد هتسانعم كمردتا تعز یهسکرو دفح ىع ءب ملا دفحا لاق  

 كمدارب ردیعج كدفاح كلذك هللاحف ( ةدغلا ) عارسالا ىلع هلح اذا هدفحا لاق

 یی هنن راھصا یار یلعو روند هنندال وا دالوا لوق ىلع هنندالوا " ريق غي هننانب

 مکل لعجو ] یلاعت هلوق هنمو نوح راقدلوا ع رسم هدنتمدخ روید هت داماد

 رونلوا قالطاهرلذیلدپا.یراکششو هجالا هدفحو بالا [ ةدفحو نینب مكجاوزانم |

 فوم روید هنندلودلو كمدآر خدو هدننزو ربما ( دیفطا ) نوحرلتعرس | ۳

 لوف یلعسلجم ( دفحا ) رونلوا رعت نوروط اکا هدیکرت ردشلیا ها هدارو

 دف و یک هب ر وط رولیربو 3 هزکز [ هنمسد هاد هکر دف رظ هن وط رب هدشزو رنه

 یعی هنلصا كن روا هود هصاخ رد هنسانعم دايو لصا اقلطم هدنزو سلجم

 فوم رود هنشش و هنسهحال | كشاقو بوت شفنمو هحالاو رود هنید و هنک وک

 دوخای رددارم هجالآ هقیقلا یف هک رید ح راش هلکلیا سر هلیئرابع بولا یشوو
 ر هدنس هکل وا نچ دفعو روا وا ك٤د بول دحالآ هک رد,دنلبواق یشوم بو

 روس وا قالطا هك نالوا عطقلا عیرس هدننزو دقنعم ( دفتسلا ) ردیدآ هب رق

 روند هنحوا كيو دو رن( دفا ( عطقلا عب سس یا دفتم فیس لاش

 یرلک دید لقنق هروک هناي كحراش رولپعلوا 0 هک زدیم هنایب ع ون رو

 مودم ( دوفصا ) رده رقر هدنساضق لوح هدنع دن زو دعقم ( دنحم ) زدکعلوا

 (درفطا)مودخمیا دوفحم لجرلاقب ردمدآ نانلوا تمدخ هنسیدنک هک ردهتسانعم ||"
 ردن دآ تاب ع ولرو هنسانعم رهو لا بح روند هنس هاد رهوج هدننزو ج ریز

 هک رونبد هنیحاص یشاومو بپاود ینعی لام لوش هدینزو لج رفس ( ددنفطا ) ۱
 هلوا ردنا ماقا لزوک هدنصوصخ یرایتو دیش ییعی مایق نسح هنرادزوا |

 هدنزو هدیقع ( ةديقحلاو ) هادیتصف ( دقداو ) 1 كفاق و یعفكناح ) دقلا ( 2

 دقحو هيل دقح لاقب رد هنسانعم قعوط نیکهدنوردیمب كليا كاسا هدنلفیوادع |
 ىف هتوادع كسما اذا میارلاو یتاثلا بابلا نم ةديقحو ادقحو ادقحو ادقح هيلع |

 ب ا رولوا مسا هل رڪ كناح دقحو اموادع ها رجال یا اص رفل صبر و هیلق

 اعمطق روغپ هانرتعف دقحو رولک د اتح و رولک دوقحو داقحا ىج هنسانعع

 سثحا اذا عیار بابلا نم ادقح رظملا دقح لاش رد هنس انعم قلوا ست بویعاب 9

 رط مل اذا ءاما تدقح لاقي ردهتسانعم كليا كابسا بویمردغای رومی دولبو |

 0 ندعلآ دقح لاش رد هثسانعم قلوا زمقح هنس رب بویلاق هدام هدندعمو |

 م دقح لاش ردهنسانعم قلوط ید هلمص و مل بوروس كب هبادو ایش ج رحم ق ۱

 بوطوط نیک هدنورد ییهسکرب هدننزو لعفت ( دقعاا ) امعش تالتمااذا ةقانلا ۱
 (دوقلا ) هيلع دقح یعع هيلع دق لاق SES تعزوک تصرف نبا زل



۱ 
 اأ ریما(دیصطا ) هتعانص مککسا اذا عردلاو لبلاو رتولا دصح لاقیا رد هنسانعم
 ارا خو رقبا هرزوا تناتم کو هرزو بیاوشپ E سا

 2 كنيكا هديصحو روند هنیکا ل هدرلن ود لاه ( ةديصللاوا) هد زو

 | هنکوک رولوا اشنا قاروا هنراارا هک رونید هترارپ یرغوط هنسیغاشا ندنرب
 ا هحرزم روند هدهالرت ولنیک او ردقجهلوا یررکا بیرق
 ا ا نهج بو وا ياقا هاب رک كن نره

 ار لا رد هتسانعم تكکوب يباو دصح نا ناح اذا عرزلا دصحا لا

 . عررزا دنصعسا لاقب ردفدا رم هدلوا یانعم هللا داصحا ( داصصعصالا ) هلتف اذا
 ندقرط ره شاو ضغ اذا لحرا دص حسا لاق ردهنساتعق قلراطو دصخا ییعع

 ل 5 : ردذوخأم ندي آ یانعم ها تكکر همانا هنیرب یرب ب ولک

 سا لاقب ردهتسانعم كلکوب مک پیاو او رفاضتوا وعقجا اذا موقلا دصحا
 ۱۳ ی (دصعا) ابکح لتف یا کعسا اذا لبا
 1 ر۶ لبح لاق روشد هپا شگون مکحو هلوا مع هدنرب هرزوا کوک زونه

 قآرلا د صحم هعدآ نالوا نم یربیدنو رکفو یر هلبا هقالعو لتفلا دیدش یا

 اشزو رجا ( دصحالا ) هددش یا یأرلا دصحم لحر لاق روسلوا قالطا
 ۱ شلکوب مکحم هدرلنوب لیس هینب لعاف مسا (نتصسلاو )تو فک (!دصطاو)

 مک تیاغیو راط یرزوکو قیص یر هقلح هدنزو ء[رچ (ءادصح۱] روند ها

 | یرلقاربیو ةنک و قالا ةقيض یا ءادصح عرد لاقي رونید ههرز نالوا راوتسا و

 ۱ ( دضصصا ) قرولا ةرذک یا ءادصح ةرصش لاقي روند هحاغا نالوا ناوارف
  (دضل او ) ليف كنهمجم داضوكناح (دضل ا) یک لصع روند هغاروا دن زوربنم

 ۱ كناح ( دقلا) ردوراد یرلک دد یدنه نالوح کردیم ضضح هدتزو دربص

 بون رپد كناچو تسج كب هذج وک هدشیاهتاحف ( نادغلاو ) هلیوکس كنافو یصق
 اذآ یاثلا بابلآ نم اا دقحوا دقح لج رلا دفح لا ردهتسانعم كليا تعرس

 . ا الف دفح لاق ردلیعتسم هنسانعم كليا تفاح همدآربو عرساو لمغلا ف فخ

 هک یک دقح روند هکعرو دود ندشیورو یرلکدد ببخ نادفحو همدخ اذا

 زد هتساتعف نادفحو دفح خدو هدننزو لاعتفا ( دافتحالا )رک ذیس اک رد هلنیتعف

 هک ردیعج كدفاح هلتیتحف ( دفلا ) عرساو لمعلا ف فخ اذا لجرلا دفتحا لاقي
 دف واهاوعاو همدخ یا هدفح مه لا رونید هنراصناو ناوغاو مدخ كنهسکرپ

 قسیص یعدآ هل تغرس دارم هک روید هکعرو نالوا نود ندسخ یک نادقحو

 یثم اذا انآ دقحوا دفح لج را دفح لاقب ردکی رو قر هلآ هج ریت هج ربتو قیص
 روب هلشب و رو نالوا رکذ ید وب هل رنک كن هه ( دافحالا ) بيلا نود
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 لعافت ( دشاحلاو ) هدننزو لاعتفا ( داشنحالاو ) هایسک كنه ( داشحالا )
 اودشناح و اودشحا و موقلا دشحا لاش رد هنس انعم كکرب ساب ید راز و هدنن زو

 "رت یدوس هدنسهم هکر ونید هبهقان لوش هدننزو روبص ( دوشلا ) اوعقجا اذا ۱
e ۱هب هقاب لوشو اهع رض ف نيالا عج عرس تناک اذا د وشح قا لاش هوا  

 تنا اتا دوشح هقال لاش هیلاف شو هدنرب الصا هلاق هیک هدک دلکح ره هکر ونید ۱

 روند همد آ وانورم لوش هدننزو فک ( دشلا ) لیگ نا ادحاو اعرف فاضل ۳

 غیردو كرم امط ییانع یسهل وقم لام لذو لوعو ددمو يس نالوا یم هدهعرد ۱

 لالاو ةمصنلاو دهملا نم هسفن دنع عدمال ناك اذا دشح لحر لاش هلوا رايا إإ

 كغاربط هلوا ردیک بوق آ وص هدنآ ندزوشب زآ هک روید هیمرد لوشو ||

 وص زکرهو رطم یندا نم لیسب ناک اذا دشحداو لاق ردا اضتقا ندنکلکی |
 ( دشنحا ) اهوام عطقنبال تناک اذا دشح نیم لاق روند هبهعشچ نالوا 0

 باح” ( داشلا ) ردفدام هدن وا یانعم هلا دشح نانلوا کد هیس هری لعاف مس

 هلوا ردیک بوق آ هسغای روم یلدا هلخاوا كب یغاربط هکروتید هو لوش هجرت
 ضرا لاقب هلوا زغآ هقدغاب رومغپ قوح كب هلغلوا كشوك یغاربط لوق ىلع
 لوش (دشالا ) دید نع الا لیست الوا رطم یندا نم لیست بن اذآ داشح
 زایا روتفو لامها هدنص وصخ یرایتو مایقو یسناص رابره كنهقان کروند هک

 ی
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 ریثکلا یا دشاح قذع لاقي رونلوا قالطا هاد امرخ شوط شپ قوچو هلوا |
 ) دوغخلا) ردیعا یداورب هدند زو ناتک ( داشح ردبدآ 4ق كحوکربو لا ۰

 عرب هی اره لب رللوا عب طم هنما قلخ هک روئلوا قالطا همد 1 لوش
 یا هتمدلن نوف عاطم ی دوشحم لجر لاقب را هلوا عم پودیا باتشو ||

 هدننزو باح” ( داصطاو ) هدننزو دعس ( دصما ) هيلا نوعقگو نوعسپ |
 دصح لاش ردهنسانعم كمح یسهلوقم راچو نکا هدننزو باتک ( داصطاو )

 هعطق اذا لوالاو یناثلا بالا نم اداصحو اداصحو ادصح تاتلاو ع رزلا |

 هدنن زو لاعتفا ( دا تام اذا لحرا دصح لاقي ردهنسانعم كلواو لجل |
 نکا ردلعاف مس ۱ ( دصالا ) هدصح یعع عرزلا دصت>ا لاش ردهنسانعم دصح |

 داصحو یک دسف 7 دصح ج رول وا رعت یچ اروا هک روند همدآ نج

 ' كنیک او یدنلوا رکذ هک ردردصم هدشنزو باح” ( داصلا ) یک داسح رولک |
 نوحا یعسق یو نویق هکردیدآ تابنربو ردزناج هد یرسک كناح رونید هتقو مج |

 دلنتعف (دصللا) روند هدهنیکا شاگ داصحو بولیروش و د بولکاس یراقاریپ |
 مکحم پیاو رواد هان وا شعدوقو ردید آ تابترب و روند هک | شل دول

 اذا مبارا باسبلا نم ادصح ليلا دصح لاق رولوا ردصم هنشا» كمون |

 ۷! لوا
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 ۳ لقم یب هدنشزو ءار ( ءادرح ) روند هنیرپ قحدطروا
  كنافو ىف كناح ( دفارلا ) ردهدلپرب هدنع لحاس هلیرسک كناح ( ةد لا )

 . كفاقو كلا ( هدقرطا ) یک رفعح ردیدرقم دفرح روند هرلهود هدیزک هلیرسسک

 1 ( دقرلا ) رده مو ننب روک هدج راځ هک وتد هم وک ود نالوا هرجا زاغو هلیحف

 زا دقارح ( دقا را ) هتسانعم ناسللا لصا روندهنکو ک كلد هدزغآ هدننزو جریز

 نول هدننزو ج رز : دمرطاو ) هدننزو رقعج ( دمرطا ) ردیفدامو هدننزو
 EG لعاف ےس ١ ( هدم لا ) روند هروماچ هایس شلوا ریغتم یتەحارو

 | الا هریک یا ةدمرح نیع لاقب روند هراکی نالوا قوح یروماچ هایس هدنحشا

 ۱[ سا ) رک ذیساک ردهتسانعم دصح ھی وکس كن همحم یازو یحف كنا ( دزلا ۱
 عمو لضافر هدننزو هیاحع» ( ةداسطاو ) هدنزو دوعق ( 4 ) رلنییعف

  بولسمو لئاز ندن آ دوخای ینسنوا لوڪ هنسودنک ی ايضفو یتمعن كمدآ

 و ادنح هیلع دحو *یثلا هدسح لاقت تر و كلبا یی یتسلوا
 ( هماسیوا هتلیضفو هتمعن هيلا لوعت نا یغاذا لوالا بابلا نم ةداسحو

 ۳ وا لک انا ر هطبخ اریز رددتهجو قرف هلا هطیف کرد حرانش
  دارقرب تمعن لوا هدمد آ لوا هت ردکلعا ی ینلوا ید هدیدنک یثم كتمعن

  قالطا دسح ههطیغو ردا دع ندناروظحم هدییوو تمزع لها هرژوا قلوا
 ینا ردغطلا رست ەدەلا دسح یهطیغ فوم یتح دیا حیاش هدلوا فرع

  دمح دضح ءارح سپ دسلا لع یبقاع یا دسحا تنک نا هّلا یدنح لوقو

 زا هدنزو لیعفت ( دیسحلا ) ردامس هللا هیس هثیس ءارج هکهتن ردشفلوا هیمست هللا
 یج E ندن ۲ ( دسالا ) هدسح یتعع هدسح لاق ردهتسانعم دسح یځدوب

 ( دوسلا ) یک ہدف رولک هدسحو یک قاف رولک داسحو یک عکر رولک دسح

 رولک دسح و روند )هند نالوا ین دلبح ډب و هدنزو ر ویص

 ادساحم لاق رد هتسانعم كليا دسح هترب یرب هدننزو لعافت ( دساحلا ) هانی

 كمردکرب هلیوکس كنهمجم نشو یحق كناح ( دملا ) اضعب مهضعب دسح اذا

 | ككاو هعج اذا لوالاو ىنالا بایلا نم ادشح "یثلا دشح لاقت رد هتسانعم

 نواعت © ر یرب سانو هلک تبن اذا عردزا دشح لا ردهتسانعم كن ینالج
 دوحای كلا تیاجا هلتعرس هلی رلل رغاچ لوق ىلع كليا تعرسو هلع هدنص وصخ

 وفخ اذا موقلا دشح لاقي ردهنسانعم كکرب بوک ندفرطره نوجا صوصخرب
 ۱ یدوس هدنسهع هقاو دحاو مال اوعجاوا نیعرسم اواچاف اوعدوا نواعتلا ىق

 ادا هقانلا تدشح لاقت ردهنسانعم قمغی بویلیا رارداو بویمریو هبیرواپ
 . ردزناج هدلیصف كنيشو رونلوا قالطا هتعاج دشحو اهمرضىف نبللا تلفح

 الاحشاد 
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 تی را رول وا كد قازاس نان وا دن هنن رژوا یراود لیغآ شرب وح

 ید رطا a فل وم ن کل ردهر ز وا فانت هو رکیدلیا هجرت هروک هنلیصفت

 كد ليغ آ شم روح ندقل زاسو ندشهاف هلکیا عسر هلي رابع بصق نم ةريطح

 تیج اک | هک راردیا راود هلا ماکحا و لصو اضرع هن رب یر یشماق رولوا

 هیطب هک فقسلا تشب لف خلع بصق. نم ةمرح ير هیچایههو )رسا ریمت
 ینرلفقت س. ل وا Lk ریبعت ع وه و فاليغا هلغل وا موس سه هلیا ونع

 هدام هد رد رقا من هجرت کلوا هکرولوا:تمد یاو قلا وا
 لسرپ مر کلا نم تاقاطد ةیولم مضت تابصق یه لاق ةيوره لاقب هبا ثيالا نعو

 هک رد رک دد تیح شارواندقل زاس هن غوا موق رم هلن اونع مر کل انابص اماع

 یاچ نالیاب ندقلزاس هرزوا زعءارجاع موف لصالا راردیا تیو رک هزدععآ
 رردب راوتسا و عضو هراهمصآ و هنن رلفقس غ وهو لیغآ دکردتیو کو قاط راچ و
 ریبعت ع وه درلل وا رج وک هدنن زو مظعم ( د رعلا ۱ رد دا رح یی كنظفل ىدرحو

 لوق مسالا كفلوم رولوا ولک روا هلغاوا هئاح یتسوا هکرواد هوا یراکدتبا

 قحالآ لوشو روند ههنسن سوقم هدنزرط رک یتعی یک او ردهف اک تفص

 هلا تیو رک یرلکدد یدارحب نانلوا رکذ فقس هک روند هوا ینالوقم غوهو

 رد هنسانعم كمر دیک ی رلي و نالوا هدنرزوا كنوک هدننزو لعفت ( درکلا) هلو شلتروا
 ناچوا كباچ كب هلیعض كلاخ ( درطا ) رعشلا نم هیلعام قلا اذا مدالا د رحم لاقت

 یا درحاطق لاقب ردندص؛اصخ هروک هناي كحراش روند هنراشوق قلترغب
 نلدنس هرمز هک رد هنسانعم قلف د كلاي ی هنن رب ھل رک كنو رھ ) دا رحالا ( عارس

 ۳ كياچ كناچ و هد فا اذا هد رحا لاش دودی رابع نقف هح دق شد بورآ

 و لر رز رعف كي, مه a) الا ( دعا اذا ربسل ایف د حا لا ردهنتسانعم

 2 هد دالد بالک ن گپ یا وب هدننزو ءا دن اب وس ) ءادب رطحا ( روغد هش

 دا هدقلیغاق و و هدن رب حاب كنغايا د را وط ی ۳ ءادب رح و ردیدآ

 هبهر و زم تلع هدنژو ارج ( ءادرلا) ردبا قلاص بودشوک یتغایا هلغا وا

 نانل وا نک ذ بی رقنع و هروک هناي كح راش ررو لرهکی هکروشد ه هاد شفا غوا

 رواد هن رلحوا كرلپا هلیحف كناح ( ددا لا ) ردتفص ندنآ او رخو رددتلعد رح

 رفاشم روند هنرلفدود كنهود هلرعف كم٠ ( دراعلا ۱ رد د رفع دود رح یک دورح

 رد ةتساتهم ییا زد ءدننزو لاعفنا (دآ الا )درو رک رد ال و 9
 یربعت قق آ ژدلیو ردبا دارفنا ند: هرمز هک ایوک ضقنا اذا ملا درحا لاق
 هدنساصف قشهد هدنزو نامع ) ڻاد رح ( رد هن وک ةقشر یتقیقح ردیماع رییعت

 نالا هد را لوق ىلع هنقنع لصفم كی هود هدنژو سلم ) درملا ( رد هب رق رب :
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 دراطاو) هدننزو درف ( د رل ا ) یدنلوا نایب هدننب ءاخ رد هفشاک تهص یلوق منم
 ندسانهدننژو در جم ( درخملاو ) هدنزو ربما ( درطاو ) هدننزو فتک ( درطاو

 | دارت یا رکو دیرحو درحو درخ لجز لاقب روشد همدآ نالوا ریک ر انک
 1 e یعیاهتلقلوا هنزعلاها د رفتم یا د رح ی لاشو هک ھو سانلا نع

 | بولوق هج هقشب بویمش راق هرکید "هلسق یشان ندنرلتلقا دوحاب ندنرلتعانمو تررع

 ا و یک ءامرکو مارک روسلک «ادرح و دارح یعج كدیرح و هلوا رجوک
 ن نباور# ددرطا نب دايز ردنداعما درحو روند همدآ دانعغخ دراحو هدننزو فتک

 ورا ندفصس نج شعب هکرونید ههد رک لوش د رخ و ردندنسیلاوم صاعلا
 دننزو دوعق ( دو لا ) ضعب نم لوطا هاوق ضع ناک اذا د رحر و لاقت هل وا

 زا درح لاقي رد هنسانعم كجوک بونوق هحدقش بودا تلزع ندنم و

 ط) ام مو اینو اد رقنم لزب یتعی درفاو هموق ن نع لزعا اذا ادورح یاو

 نادر ) هاب مک كناح رد د رج ید رفع كيو رونید هنرلح وا كرلیبا دورحو

 ا 0 E هل رسک O E (د را .) ردیفدارم و هدنشزو نایصغ

 د هد رح اکاو هتسانعم ریه رعب روند هنرد نو هودو روند هب هح راب رب

 اف ۱ ةد راعا ( روشد های نالوا هرومالص بولدب روق د رح و لاه رونید

 ق ا لوق ىلع E EE هل رسبک ,كناع ( دارلتاو ) مدننزو
 و تلقوا اهعابلا تعطقا اذا ادا رحو ةدرام لبالا تدراح لاش رده

 ۳ اذا هنسلا تد راح لاق رد هنسانعم قلوا هقاروق هل هل وا هحزآ روم

 N دو تاغ (یراماو ) هو روبص (دورطا ) اهرطم ینعب

 ةدراعو درا عو دو رح ةقان لاق روند ه هقا شاازآ دوخاب شلسک یدوس هل اه
 ۳ مود هک ردتلع رب دا 1۱ ) خلق را ردلا ةعطقنم یتع دارا ةني یا

 قدءرواهرپ بوکلس ین رالااپ یترلقایا نکرروب رولوا ضراع نا دوخباب هنیرلقان
 ندنفیدلوا فیعض هلکک تشو هتیریکس نالوا هدنرب غاب كن رالا لوق ىلع ردیک
 ۱ تلقب هرز نالوا هدننک | همدآ ولهرز درجو ردنا طبخ بویمهصب هر ییدتسیا

 رد هنسانعم رو نقصاب بویلوا رداق هکع رو هرزوا طاسنا هلقمصب بوریو
 اسب الالع ردقتب يف ةيلعع ردلا لقت اذا عبارلا بابلا نم ادرح لج را درج لاقب
 رح لاقي ردهنسانعم قلوا نوزوا ندطع یرلناق ضعب كشي 2و تا ق

 دید لاو ) هدننزو یدرک ( ید رطا ) ضعب نم لوطا ءاوق ضعب ناک اذا رتولا

 2[ شمل روج ندقلزاس هن هکر دب راک د تیا ریبعت تیج شاروا ندقل زاس هلباه

 ۱ ارو هکر دب غ رولپ روا هلکن7 یرزوا یک فقس ا دن هرزوا یراود

 ردشماق کا ت هلت رابع بصقلا لک E ا ةربطإلنا دص اج فوم

] ۳۳ IEEE مجسسسس 

 ۱ شاریوج
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 یساشیا هلا یشیا رب هیسکرب راب رغ هک ظافلا یسهلوقم Ee راصقو دادحو
 ناهلامانخ دواب لا رامز وا لاو الفم .هدن رک دلا مادقا یک یک رک ولا

 باغ .ندنعوج یکم کد د ید نوا, 1 ا
 ياغ اذک لعفت نا لدهح الثم ردربتعم هدام یانعم هدن رره نکل راردا دارم
 ةروصقملا كتاع دراصقو دومحلا كلعفو كحاغ اذك لعفت نا كا داجو كدهج

 ةريغ لعفتال نا نع ةعونملا كتباغ كدادحو رد هدنسا رم لثم ران ويو ردكمد
 كي ( دعا ) رد ریتم هلا فرع عضو هدنسانع» هاغلا دیاع راد و ردهدنکبس

 لام لوق رد هنسانعم علم ردرلیهه ردصم هدننزو دنشم ( دناو ) رلیصف كناح و

 ( نادحونن ) ردرسفع هلیم زال فارصناو قا رف ینعع دیو د یا دتمو دحم هنع

n ibe یک ی es a r û 

 یادلا سوا ندارعش رد نطب رب ندنسهلسق می هک ردعیزق نبا هدننزو نادف |ا _
 نادحوذ ردندنندم نادح ن نسح ردندیهاسا هلع كناح ( نادح ) ردنداروآ 1

 سش نب نادحو ردد عبا" نادح ید ن دیعسو ست ن نادحوذو لیحارش ی

 هدح هلا ا هارد كنا ) هدد ( ردند رالاجر ثنماسنا ناره "هلسق نادح وذو

 ردیدآ هبرقرب هدنب رق ءاعنص و یدنا زرد ءادح 6 دقت ردعض وم رب هدي

 ( ةيدادلا ) ردهرق ر هدتبب ناغماد هلا ماطسب هدنن زو هاه" ( ةدادطا )

 د الب هد زو ءال واح ( ءادودح ۱ رد هب رق 9 هدننساصضف طساو هدنن زو هب دادش

 ) دی دعا ( روند دیسک رودو هدننزو دقدق ) ن دنا ( ردعض وم x هدو رذع

 یا یا دن لح نبل لاق هوا یک دروغوب هکر ونید هد وس و وق كب هدننزو طیلع

 قج هنل وا بت زک زد اتمانعم تبع هل سو كفلاو یڪف كلادو كناح ) یدبدلا (

 ندیاحتا هد تكيارو كناح ( دردح وبا له تلا: یا یدیب فن لاقت روئید هب هنسن

 علعف هر ر کت كع یریغ ندنو رای یلسالا دلت یا ن ربع ن همالس

 كلا كنهآ و دص هيو < كنارو یعف كنا 1 د را ۱ ردشمال وا دراو هدننزو

 رد هنسانعم ابا و هدصق اذا الا بابلا نم اد رح هد رج لاقب رد هنسانعم

 فصو درحو هبش اذا بشذطتا د رح لاش ردهنسانعم كلدو هعنم اذا هدرح لاش

 هيلع درح لاق ردهنسانعم قلراط درح و ردد اک یک درج و دزاج رول وا

 یدو هدننزو لیعش ( دب را ( بضصغ اذآ عباراو یاثا بابلا نم اد رج درجو

 یرب ایز ییرلم هوک ون ناغروا و كياو هعنم اذا هدرح لاق ردهنسانعم كليا عنم

 ها خو ج ردا اذا لبطا درج لاق رددنسانعم. نلیم رکد هلغهردشق وص ۰ رجا

 یا د رح لاش رد هتسانعم قول سوقم یک رک ی تا یهنسر و ام 1

 ی راکدتبا ریبعت ع وه كنس هظن اط نیشن مشحو قاطاا هک هلعمح نعي هحوع اذا ا

 كفل ؤم سم خوک یلا یوآ اذا دیز درح لاق رد هتساتعم كلغا تماقاو لوزن هوا /

1 



۱ ۱ 

 ۱ لاق ایک تک هبضف و ددل اب قاتحا اذا لح را ریحسا لاق رد هباننک

 ]| كلا نیکسک ینەنسن رب هلک كنممه ( دادحالا ) بضغ اذا هيلع دحسا

 | یشیارا هرجا تدع نوناخ یک دادحو اهدح یتعع نیکسلا دحا لاق. ردهتسانعم
 | ( اا ) تدح ینعع ةأرلا تدحا لاقت یدنلوا رک ذ هک ردهنسانعم كلغ كرت

 روم و اهدحا ییعع نیکسلا ددح لاقت رد هنسانعم نکسک ید وب هدننزو لیعش

 ددح لاش زدیآ عنم ییحورخ درد تام قاق و رک ندنتقو نیک | هلقع اب چ

 مرع هک ردهتساتعع كلبا دصف هیهتسنرو طلا رخال هحورخ رخأت اذا عردلا
 هد زو لاعتفا ( دادتحالا ) دصق اذا هلو هيلا ددح لاش ردا نیکسک یتهجوو

 زدلمعتیف هتسانعم كلك هبضغو تدتح اق نکسلا تدح لوش رد هنسانعم نونانیکسک

 هدننژو نامر ( دادلاو ) هدنزو بار ( دادا ) بضغ اذا لح لا دتحا لاقت

 لاش و دادح و دادح نیکسو فیس لاق روند هرس جک كب رد را هما ابم هغیص

 هدحا و ۰ادحا سبب رسکلاب داد و ةدحأو ءادحا مو نه دادح و د دح لحر

 هدنعسط و هدبضغو هداک ذو مهفو هدناسل تدح هداروو ردیعج كددح دادحو

 یسیکیا رد ها رصد هيَ 4ب دح و رد هدننزو ماطق و ) هب دح E ( زول وا :

 | ثولوش روثل وا دارپا هدنعقوم هارکتسا یترادددو تعلط كنهسکرب قرهلوا بک
 ردک«د لوا عونع تا لعق مم ۱ دادح هدار وب هتعلط کی ن هی دح دادح

 مو رو ع ون ند رمخ ( دودعا ۲ روند هنش وق یل هک ردرغصم نوا هبدحو "
 ندهارح و لالح ییعی مور ید ندرش كلذک رونلوا قالطا هيسك نالوا
 كاح دح و رددض ددودح هلیح ردکعد ربقف رقفا دارم هک سقم نالوا هر ی

 دح و دود لحر لاق ردکېد هرم ی ندناحایم هک رد صخا ندد ودحم هل

 گی ون نکسک ( دالا ) رشلا ن ۰ع یا د ودح لحر و ریا نع عونءو مو رج یا

 نادر قشذزو بیز هام هرکصندنح وز داحو ةکز یا ةداح ةحار لاق رواد

 رد هتسانعم داخ یندو ردلعاف مسا نددادحا ) دعا ( ردند ال وو هن واخ

 رد هیئیقوت مال ةدعلل ةن لا تكر اذا دع وداح ةأرما لاق ردند هصتحم تافص رلن و و
 33 أ 2 عاش مات لدهک ) ددلا ما ( ردهسک رب ندنس هفناط هب رو رجغ ) ددا وبا (

 هبص و هشک دلی تكياح ) هدلا ( ردعض وم ر هک تكیاح ) دح ( ردي س هح وز

 | فالخ رول وا .قالطا هنس هح وز تك دزو هباص» ) هدادلا ۱ رول وا عفد

 | نا كدادح كرلب هک هدشنزو بام ( دادلا ) نوچغیدلوا ردا منم نداضر

 لعفت نا كل دادح لاق EON هتسانعم دهحو تیاع ردعقا و هدنل و اک لعفت

 یداج و.داج و داهح و د هح هک هلوا مولعم ددهح دیا عي ك راصق یا اذک

 دادح و
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 یزال یانعم كلبا ناکشک کا نايب دلیناونع هدح تقق ر یا نکتسلا تاددح

 لامعتسا هدکلنیکسک ییعلا ثیح نم دوخ ای هقللتا ثیح نف هللا راشعا وتو رول وا

 هدننزوباتک دادح و دحو یک نهذ تدحو یصب تدح ردشایا تب ود رونلوا

 كلبا درب ینذو بیز ا ساپ هدنماکنه دع هرکصندشافو یبوز لولا

 بابلا نم ادادح و ادح ةأرملا تدح لاقب ردیا عنم ندشیار ۵ 2 هک رد هنساتعم
 قوتلا اهجوز ةدع ىف ابنوک لسجال یا ةدعلل ةنيزلا تکرت اذا لوالاو یناثلا
 هنع تلاسام نود لاق 0 دح رد دام كلتا عنمو 3 ۳ ( ددلا (

 ةت اخف قلراط ددح و دب یا ددح هدنع لام ساسالا ف لاق عنم یآ ددح

 هلماغدا دح سپ هيلع بضغ اذا ینالا بابلا نم اددح هيلع دخ لاق ردلمنتسم
 لها هک روالوا لامعتسا هنتسانعم هدومب و لطاب و روللوا لامعتسا هللا كفو
 لطاب یا ددح ربخو ةلطاب یا ددح ةوعد لاق هنمو ردنا عئم نداکترا یدشر

 (ةدا)ردیععا كضرارب هدنراید یسلسق بلک و كغاط رب هداج ضرا ددح و بذاک
 رول وا قالطا هنتلاح یالدیکتسک و كل ربت نالوا ضراع هیاسنا هدننزو هدش

 قاحو رکذ اک ةدحو ادح هیلع تددح لوقت رونلوا لامعتسا هنساتعم قلراط و

 تدق ادح نیکسلا تددح لوقت ردهنسانعم قالوا نیکسک بول تل ا یسلوقم

 رواج و لصتم هنر یر کرا رون هو دهه هدتزو ریما ( دداا ) ةدع

 یرونس رپ كنیکیآ هک یرلبحاص هلوا 2 رشم یراهضاف هک ردی رب كناکمو ض را نالوا
 دن دح و اهر اهدح یا هراد ةدیدح یراد لوقت ررولوا دا ا دعا وا /

 عنم ندر ییسشس تھ یبالص ر ولک تاد دن و نا ییج روند هرو#د

 نوچغبداوا ندنناش تدح دوخای نوچگیدلیا عفدو منم یریغ دوخای نوچګیدلبا

 ددح لجرو ةدندح و دن دح نیکس لاق روند هتیش نیکسک دیدح و یدئلوا قالطا

 رونلوا قالطا هرطلا ددح هناویح نالوا ولهحصار نیکسک یشیوکو ناسللاو عطا

 هدننزو هداشم ( ةداصلا )ةيكد ىا ةداحدحار ایفدح وت تن اك اذاة ربا ةدندح هقان لاقت

 هراد د وخای ضرا نالوا رونه هک رد هنسانعم دندح ردش وه لعاف م ہا ندنناپ هلع ام

 اهدح یااهنداحصو هراد دندح یرادل وقت رده ر اشعا هیلادنسمای ف وص وف قب 19 رب اد

 تعصاحودیضاخ اذا ةداح هدا لاق هشام باقم رول وا ردم هدافو هک
 : هدننزو دادشن ( دادلا ) هفلاح و ءاداع اذآ هداح لاقب رد نا تفلاح و

 یسوب هنتسانعم ناچ” رونید هن یحادنز و هنسانعم رکنھآ روند هب یبرومد

 نوجغیدشاضوا هللا رلرومد یک یغاقوبو ریش ز دوخای نوهگبدلنا عنم ندجو رخ
 رول وا قالطا هب ای رد و رد را و حج جد هدن و هک نسانعم باو روشد هیج ویقو

 رگ هو د هس اشا قغ 'وظ هروتتا هد رو دادعترا ( داده الا ( ردیدآ قم ارد ||



 رويدا: ۳ هوم و لصا تئیشرب ع دتح و هدننزو روبص ردید رقم

 ۱ | رذناکم مسا ندنسانعم تماقا هک ردهنسانعم داینو لصا هدشنزو لارنم (دتحاب)

 | روئلوا هتعطو تشر دنمو 29 لصا یا قدص دتحم نم نالف لاق

 ۱ ]یو لسالا سان تونر هدننزو فتك ( دنا ) عبطلا یا دنا مک لا
 ه كن هتسن رب تف ) دعا ) لصالا صلاخ یا دتح وه لاق روند هننال وا ره وح

 بالازم ادتح "یشلا دنح لاق ردهتسانعم قلوا هرمک ابو صلاخ یرهوحو لصا
  لضفاو لصالا صلاخ یهتسن رب هدننزو لیعفت a) حلا ) ا!دتح ناک اذا مبارلا

  هصولط هبزنخا اذا "یشلا تدتح لوق ردهنسانعم كلا راتخا ا

 نالوا ER رجا هدنب هنسن ییا هلیدیدشت كلادو ىب هد كلاح ( دلا ) هلصفو

 | ږیعت رونس  هدیکرت رول وا عن زام هغل وا یدعتمو طاتح هر آ اههدحآ هکر ونید هگش

 ۳ دج و ردعوطوم هنسانعم عنه هدام لصا هروک هنا را كفلوم رونلوا

 . ضرالا دح اذه لاقت نوجیدل وا عنام ندیدان روند هن سالته و تیاع كثيشرپ

 ا هک یک یزغآ كحق روند هنیرب نالوا نیکنک كئيث رهو اهامتتمو امتیاغ یا

 ۱ دحو ردردصلاپ هیت رلنوو هتدحو فیسلا دح هبرض لاق ردیساتنم كنفرط رب
 |[ پارشلادح و ردعنام هنطلت ك ريغ کنان وڌو تدحو ما كمدآ ناسنالا

 1 بارش نیکسک یبهنارعاش ردعنام هب رش کرد راف ندنکل رتو ندن روس كتهداب

 |[ لاقت ردیلصا ,یانعم هک ردهنسسانع» كليا عنمو عفد دحو ردیا عفد كاپ یو
 ۱ هیشک ندا تیانحو مرحو هعنمو هعفد اذا لوالا بابلا نم ادح هنع هدح

 | یث دولوا عن زام نداکت را هربعل اب ناب ندید واعم ی سدنک هتحابق لوا خدر

 | بنذلا دح 3 ردقمروا یعرشدح دارم هکرد هتسانعم كليا ریرعتو بیدأت هلا

 همست رداعس هلا دح ید يدا وو بنذلا نع هرغو هعنع ا هيدا اذا

 کت نوا لعاف ے .اوو یاعت هللا دودح هنمو و دودح ییج رد ردصااپ

 ضراع هناسنا و از ولو م زام هنیدعت و برق و لصاف یننیب مارح هللا لالخ
 ۱ تد ۳ یو a روتد هنلاع كل رمتو وبا ودق نالوا
 اذآ يناثلا بابلا نم ةدحو ادح هلع تددح لوقت رولوا ردصم رد هدننزو

 ۱ یتفالتخا ۳ كلا "ربیع و لصف ندهتسن رخآ یهتسنر و هيلع ترض

eفوق "یشلا نع كنلوم هنع ريم ادا "ىلا نع *یقثلا دح لاقب  
 قاي و روا دراو یسهشدخ هفرعم :داعا هلغلوا هدنریدش رخالا "یا ن

  ردهنسانعم كلبا نیکسک هلکد هکا سا را ET نیا

 تزف اهذهش یا.ةدح تدخ دربموا ردح اهم اذا ادح نیکسلا دحب لاقب

 )راست فلم < ثنوم و رک ذم هکردعجار هنیسهک نیکس یر ریعض ثنم
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 نه ۶۱ قائ >1 rR a 4م اما یه  OEران شه هد هرم ردوا مظعت ریغصت هدار ید راكان ید ھه یا الا ف یا

 یسهلوقم یطیرم و یربذل و یدسیهجو یی و یدیهع هرزوا ینبدشوا نایب
 ردلکد ریغصت تادا ءاي عقاو هدنرارخآ كظافلا نالوا دراو اروصقمو ارغصم

 دیعس ( دیهملا ) ردشفلوا لوح هنامسا یسلوقم یراقشو یراضخ رلن و هکلپ

 شهروت بویلئوا یثاومو باود ینعوچ هکر وئلوا قالطا اعر لوس هدننزو

 هدام رپ هدننزو لعافت ( دهاجلا ) لالا هدهح دق راص اذا دیهج یعرم لاق ةلوا
 هدارزوت هعسو لذب اذا سالا ف دهاحش لاق ردهنسانعم كلبا رودقم لذ هدننعض

 قلع روند هوي هلرسک كيج ( ديلا ) یک یاو رد هنسانعم ییالث لعافت

 مدقم روند هنکوا كوپ دوخای هرب نیو هدالق هدنوب لوق لع هنساتغم

 كحوک نالوا ندکو كرلنولاخ دیح و رولک دویجو دایجا ییج هنسسانعم قنعلا

 4 ر دحا دوخاب نو زوا یدرک ڭى رب لیت ) ديلا ( روند هنا شیا

 لاط اذا عبارلا بابلا نم ادیج دا مالغلا داج لاقب ردهنسانعم قوا نوژوا
 هبادیح و ءادیح هدنژن وه ردتفص ندنآ هدننزو رجا ( دیحالا ) لوط عم قدو هدیح

 كنه مه ) دایحا ) ردندنن دع هلادبع ن دیحاو هلیض كيج رولک دوج عج روند

 یخ كن حج رد دآ كغاط ر دوخای ضرارب هدننارت هکم و ردبدآ نویقرب هيف

 ایوک هک ړد حراش یدنلوا هيمست هلا دایجا هلب رلغا مارآ هداروا يرلت آ عب

 دایحا لدیح و دایحیمج كداوح نکل زدشملوا ام هللا دایحا نالوا جس داوج

 ند هقلاع هداروا ضاضم ند ع یاسا هکلب ردلکد طب دس یج>و و تفل وم هاغا وا

 هدنونع دایح هدهارنو یدنلوا همس هللا دایحا هلغمروا یترانویب كن هسک رفن زو

 رولوا عالم اکا یهیجوت كفلوم ردموسم
 كلبا تماقا هد زو دوعق ها هیق وف یان ) دونلا ) ٤ اا هالا لصف #

 رول وا حج دوتحو ماقا اذا یاشا بابلا نم اد وتح ناکا دتح لاقي ردهنسانعم

 ردد رفم دتح ردرارب كح هریک هب وص و قحآ وص ندرپب دنا ع راشم

 دارم هک ها وا عطقنم وص الصا هک روند هزوک لوش هلنتمض ) دنا ) رلنیعف

 یرهوج اهؤام عطقتبال تناک اذا دتح نیع لاقب ردقحهلوا زوک ولناغل رش

 هدنیعلا نصتحم یدیز هکر بد ج راش ردشلیا مهو هلکلیا لج هراکیپ ینیع هدارو

 هنتاعقالس هک روید ه هقلسنم نویع هی دتحو ردشلیا تس قفاوم هبیرهوح
 ولتدح ردنا روهظ هدنراکیب زوک یرثکا هک ردتلعرب قالسو رد رازوک شما رغوا

 یرلقامق زوک یرلتمالع رولوا یدوم هنداسف كرو بوليات هل نوک ردت وطار

 زوک لوا رولوا یدوم هنح رقت كرار نتب كيرک هجهاکو زدقلوا ظیلغ بو رازف
 دوتح كلذک ۳۱۹9 ردد رقم دتح ردعج دیح هدانعمو و روثل وا ریبع) لس
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 2 ردلمعتسم هنسانعم كليا انشا هماعطو هلك هدیز ج رخا ادا نما

 ترک هرحا هقافز رقف دوخای ردا رادتخاو میجرت اکا یوم هسک نالوا التم

 | ماعطلا دهج لاق ردلمعتسم هنر انعم كمك هغوج یعاعطو هامتشا اذا ماعطلا
 | نيا ق اوفلاب ىا [ مرناما هدهج ها اومسقاو ] یلاعت هلوقو هلک | نم رثکا اذا
 ]| اللا دهجنم هاب ذوعتب ] مالسلا هيلع ىنلاناك هك يع كيج ءالبلا دهجاودمتجاو
 | 5۱ هکرد هددش تلاح لوا دارم ودراو هدشدح [ ءادعالا ةتامشو ءاقشلا كردو

 ا كلا رودقم فرص بولا هدنازو لاعتفا (دامتجالا) ردترابع ندلایع
 | ندوب هلرمنک كنمزه ( دانهحالا ) مسولا لذیو دج اذا مالا ف دبتجا لاقي

 | اهدهج غلب اذا هعاد تدهجالاقب ردهنسانعمقماضوا هتفشمو جر هبترم تیاهن
 | حاصو هامیسا اذا ماعطلا دهجا لاقب ردلیعتسم هتسانعم كليا اشا هماعط و

 زا اذا بیشلا دهجا لاقب ردلمعتسم هتءانع« قلاغوح بونروت كياچ ربق هلاقص و
 1 تزر اذا ضرالا تدهحا لاق ردهتسانعم قلوا رهاظ وزرا ریو عرساو رک

 | لاقت ردیمزال دهح دج هک ردلعتسم هنسانعم قلوا راکشآ و نایع هتسن رب و"

 لک داود ها كلا .طارتحاو مرح هدص وصخ رو وو رهط اذا قلا دهحا

 ام و و رو سه 2۶۱ دهح ۲ ر ل رخآ هتسنیو طانحا ؛ذا مالاق دهحا لاق زديمزال 1 كف ةغلابق «-

 ینلام هکر و هربغب ییعی طلتخا اذا لا دهحا لاقب ردبعتم قي رفت 35ا

 هق فو هانفا اذا هلام دهجا لاق ردئروم یتنحم هک رد هنسانعم كلا انفا بودیغاط
 اذا ودلا دهحا لاقش رد هنساتعم كليا عسو لب هدناب توادعو تموتمخو

 ارز اوف رشا اذا موقلا یلدهحا لاق ردهنسانعم قلوا نیم كىو ةوادعلا ىف دج

 ناساو نکع لوطح بولک هنکلوت شیاربی هنسنربو ردتجوءیلق یتیبرق كموق
 كن هکرب هلنرتعف ( دهلبا ) كنکما یا رمالا كل دهجا لاق رد هتسانعم قلوا
 ادمح هتشیع دهح لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا تدشو قیض ك یشاعم هجو

 رووا داربا نوعا دیک ات یظفل دهح (دهالا ) دنشاو دکن اذا عیارلا بابلا نم

 الّضا هدنآ هکروت د هرب كب لوش هدننزو باصم ( داهلا) ةفلایم دهاج دهج لاق

 ریبعت روب هدیکرت هزب لوا اب تابنال ةبلص یا داهج ضرا لاق هیلوا یرثا تابن
 | (تدهاحاو ) هدننزو لاتق ( دابلا ) رونید هنشع كنحاعا لاوسم داهجو زونلوا

 | عارفا هدلاقم دارم هک رد هنتسانعم كليا لاتقو برح هلید نمشد هدننزو هلتاقم
 .(یداهلبا) ودعلا عما ولتاق اذا اداهجو ةدهاج مالسالا دهاج لاقي ردکلیا عسو
 , روند هنتیام كرودقم یقفرصو سو درج هکر ديف دارو هدنزو یراصف

 إً[ دمجاروصقم هلیس هین رغصم ( ىدا ) كاراصق یا لعفت نا كادامج لاق

 | دیهج نفلبال لوقن یک ینیدلوا هنسانعم دهع یدیهعو هل لی رد هنسانعم
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 لاش رود رب شنای روت عفا و وبا هد زو هل وقم ) ةدوحلا ( ا هبلغ

 هک روند هر روغي عفو وا ) دیواعلا ) هدو یھف تدیحاو ضرالا ت دیح

 یک تيس اعت ردوو ید رفم كدواخ ویسا هيوا یسهننروفو یو زضو نیس

 رد د زه لعاف مسا ا ووو دوح نالوا رک هدننزو نیم ( دبحا ( ۱

 نالوا هنسانعم كا وا ل یضاحیا د فتح لاش ردهنسانعم سضاح توم

 ردمما. هدنزو با غ ) داوا ) دی رعاس لاق رد)عاف مسا یجد ندوءداجا

 لاش یدنا وا رگ یردص» روند ها نیس وص نالوا د دش ك دوخاب ها س وص

 ل وقم ) درعا ( هنسانعف ساعت رونی د هغغغ راو هن دش وا شطعا یا یداولا هذدخا |

 هباویح و ناسنا شلوا فرم هک اله ندقلز وص دوخای شم هص وص كى هدننزو

 رک داک كالهاا ىلع یفرمثاوا شطع یا دوم وهف داح لح.رلا دیح لاش روند

 هدناف وط هک ردغاط رب هدنن رق لصوم هد رع نا ةريزح هلی كيج ) یدولا (

 هدنناپ لبج مانأجاو یدلوا رةتبم هداروا بوشانب کا مالتلا هيلع ج و ةنیفس
 ةبعشو ردفورعم ريغ یعسا ردناذرب ندسعبات ( یدولاوا ) ردیعا خد كغاطر

 ردیمما نارفعز ( یدابا.) ردیسهدنک كربع ن تراح نالوا یک كج اج ی
 دوحا یاهرو لیاد كنسینق رلندا لادحو ثح هد نازو لعاش ( دواعلا )

 او رظن اذا موقلا دوام لاقي ردهتسانعم كليا تقدو رظن یربره ود ردیلصاو

 هلک كيج ( دیبا ) روند هلک هللا دمو یمط كيج ( ءاید وا ) هج دوجا مہا
 رب هدن راید ےہ هلیححف كنهدحوم یاب ( هدوحم ) رونلوا رک ذ بی رقنع هلغلوا بای
 (اداج؛ا ) ردعض ومرپ هدنراید یسهلسق یط هلیعف درلهج ( هداوجوج ) ردعضوم

 دافتسم موهفمو انعم ندناعطق. فورح هک ایوک رووا قالطا هللطابو ثبع ینعچ
 ىو ىح كيج ( دهطا ) لطابقوا داج:ایف موقلا عقو لاق رد ىب هنغیدل وا

 هنفاط یا هدهجو هدهج خ رفا لاقب ردهنسانعم تقاطو بان هلی وکس كياهو
 تیا و تیاغ دهجحو ةقشم یا یدهح هنم هاصا لاش ردهتسانعم تقشم و رو

 غلبا یا لدهج دهجا لاق هنمو ردذوخأم ندنسانعم تقاط ردلمعتسم هتسانعم

 كحابصم شلاچ ردق كاکیداپ هشیلاچ بودبا فرص یکرودقم تیاغ تعب كتیاغ
 قعاچ رولوا ردصم دهحو رددلهف قحما دهج نالوا هنسانعم تیاغ هروک هننایب

 داد صد ارو دج اذا تلاثا بابل نم ادب سال ق 122 0
 اهدهح غلبا اذا ها ددهج لاقب ردهتسانعم قعارغوا هتفشمو چر هب هم توام

 ضصو دنهها اذا دن زی, دهج لاش رولمعتسم هننسانعه كلبا ناجا یەسکرو

 االف ضرذا دهح لاش و یافت E E قلف ل وزرهم و ن وز یا سم

 دهج لاقن ردلمهتسم هنسانعم كليا جارخا یتغای هلطاب كدوبسو هلزه اذا



 و
 جت سم

 رو مافی طه رو دک هن هشک رب 4لتر مر و دوحو دیطا ییا اذا نالو

  سرقلا دوخا لاق ردد ام قلوا داوح تآ و هاا هاظعا یآ امه ردهداجا

 . لاق ردهتسانعم قلوا یحاص داوح سرف و اداوج زاص اذا لصالا لع اداوجا
 | رد هتساتسمقلوا م روک زارو لزوکرو داوح اذراصاذا دوحاو نالق داجا
  لع۲ الو یضش داوخ و دوح طمع اناصا اذآ لوهحلا لع ضرالا تدیحا لاش
  كعریو هچا جارو واو اداوج هدلواذ ادلولاب نالف داجا لاقب رد هتسانعم كلا

 اد هدننزو حاتفم ( داومما ) ادایح هاطعا اذا دقلا هداجا لاق رد هنسانعم
 هدا شوخو دیم یاداوجم غیاص لاقب روند هیسک نالوا ردا وا یشیا ر

 دج یا داو عاش لاش رولوا فصو هد«عاش ندیا مظن رعش نیکنرو نیتمو

 لاق رد هنسانعم ك٤ا بلط هنسن وا دوخاب قنوت وا ی هتسن رب ( ,داعسالا )

 رد هتساتعم سیا مرکو دوج ندهد آر وا دیح هبلط وا هدحو اذا "یشلا داجسا

 لاق رده انعم كليا تلط داوح سرفو هداجاف هدوح بلط یا داعسا لاقت
  درعاوجو مرک ردتفص هدنزو باع” ( داولبا )ءاداوج هبلط اذا سرفلا داجسا

 ارا و یخ یاداوج لحر لاق رونلوا قالطا هثنوم و رکذم روشید همدآ
  لاذق و لذف هلیض كيج رولک دوحو رولک دواجا و داوحا ىج یخ یاداوح
 ا ۱۳۱39۶ قوتم لوک ینو یکشا داوو هاها روک هدوجو یک
 ھل تايج ( دولا ) عیار ةدولبانیب یاداوح سرف لاقب رولک دایح ییج زوتلوا

 iT دوجو مرکت 1 ادوج لجرلا داج لاقب ردهنتسانعم كليا كلدءاوج
 e , دوجو ندنلیق لافت یک هشطع نانلوا رکذ رونلوا قالطا

 ذآ سرفلا دوج لاقب ردهنتسانعم قاوا داوج تآ هدننزو لیعفت ( دیوجلا )
 هد هتسانعم قع اب یش وخ و كليا لزوک قیر دوم هکر د ح راش داوح راض

 ردنرابع ندکلیا ادا هلیرلتفص ندب رلج رم ینربره كرلفرخ فو رح دیوج الدم رولک
 عي تایلوا روحي هدنقوف لوق ىلع هروب قوح 4 عف كيج ( دولا ) یہا

 | برج ردیعج اج دوح هدارو روند هرا روم ت زاغاب هدایژ ندنآ اتداع

 دوج ءاع" تجاه لوقت رولوا فصو هاص- دوج هک رولوا هاکو یک بحاص و

 نردوخنیترطم انرطم لوقتو ناد وج ناترطع لاقب روتلوا دارا هدالیس هی هنئنو
 1 , زوک هدننزو دوعق دووحو دوحو رد هل رابتعا تار ظ5 تیعج هدرلنو سب

 1 د رک ۱ اذا دووحو داوخ نعلا تداج لاقب رد هنتسانعم ثكکود شاي قوح

 1 امد ریو یضقب نا براق اذا هسفنب داج لاقب ردهتسانعم قلوا هرزوا كم رو ناج و

 مد ارو هبلغو هقاش اذا یوهلا هداج لاقن 0 قلوا بلاغ تبحمو قشع

 ۱ ادا الف نالو .داج لاق رد هنسانعم قلوا ب ۳ اغ هدتاب مرکو دوج همد آ رخ آرب

ane nis 
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 ادونج هلنا * لالا قو روالوا قالطا هدحاو لجر نالوا ندفنص ربو هغو |

 ريماو ندنادحا نامش هک هنع هللا یاد ی زیسا هکر بد د ح راش * لسعلا اهم

 یرلرماش هدنسهعق و نیفص رواوا ندنف رط ههحو هل مک ین رلا ىلع نینمولا

 كا رهز لسع ناهک اب یدیشلک هنس هح رد قیزک یرلدیعج هزارشو قیبطت تیاغن

 دنلا ۱ یدایا دارا شم و هدنقح یرلپانح هب واعم نکا تافو هلکلیا وانت )

 هیبش هروماچ هدنواخر هک روند هرلشاط ع ون ربو رونید هرب ظیلغ یغاربط هانیتعف

 نوت نطد ر ندنس هلی رفاعم نا رهش ۷ دنحو ردد آ هدلب رب هدنع دنحو روا وا

 ا رب هدرزوا نوحس رې هدنزو مج ( دن ) رد دس دم چ ن ىلعو

 ( میهو هد ن دالخ ردندامءا هدسشنزو ناتک ( دانحو ) هدننزو هدع ( هدنح

 دج زر رد رلعا ما رک باتا هجن رب هدننزو همام ( هدانح ) ردرلدحم داتج ی ۱

 دنجو ردندناهتا دیج یرداریو نجرادبع نب دبنح زدنداقلاو ءاعسا هدنزو رب ژ

 نیدانجا ) ردبقل كني رلتمنح دسعنب دیعس مساقلاوبا نالوا هیفوص ةقلاط ناطلس (
 هک نو لا عضوم ( رویاسییدنج ) ردعضوم رب هدنسهیحان قشمد هلیسهیلب هیئت

 کو لوک هک روند دیش ټپو وا دسرو شک ( دیلنا ] ۱ وا
 رد عملا عج وب هک رولک تادایجو دایچ یج ید ردط دیج “ی لاق ردیلپاقم
 لصا كنو نییرصبلا دنع هروک هتنای كحابصم روند وکی هدیسراف رولک دنایحو
 يعض كيج ( ةدولا ) ىدا دویح نیفوکلا دنعو هد زو فیش ید دوج

 ) ةدوح دوج "یشلا داج لاقي ردهنسانعم قلوا وا هنسن ر هليعف كيج ( :دولاو
 ردلماش هلعفو لوق ردهنسانعم كلشيا شبا وا مدآ رو ادیح راص اذا ةدوجو

 الغا یسعرکسو شوخ یش ردو لزوک یکتا تآ و دیلاب یا اذا نالف داج لاق
  0ةووح و رک دیس اک اداوتع زاص اذا ةدوح و دو س لادا ن |

 ردهنسانعم قلوا فرشم هک اله ندقل رس وص لوق ىلع قمهص وص یف كيج

 الهلا ىلع فرشا وا شطع اذا ةدوج لوهحا ءانب لع داش لحرلا ديج لاق

 قالطا هزافم ههکلهم رد ینبم هلأفت قالطا هدوح ههشطع هروک هتناب كساسا ۱

 وزرآو قوش هب هسک رب و شعت اذا لح را داچ لاقت رد هنسانعم قغغ زما هدوجو یک

 ىلا لوقت ردذوخأم ندنسانعم شطع ردلعتسف هنسانعم قلوا قاسنمو بذجم هلا
 دنالف للا دال هناو كناقل یلا داج ال یا هدساسا قاساو قاتشا یا كيلا داج ال

 هل هدوحو ردشلبا تس هرزوا شیوشت فا ّوم سپ ام لوقت اک ام 1۱ قاتشب یا

 ر وقف هات (تهازع الو و هدارا ( هدای الا ) ردیسا ئداو رب هدنع
 هدوحاو "یشلا نالق داحا لاش رد هنسانعم كمروک واو قلفوا ی یا رب 5 ی هنسن

 داچا لاقي ردهنسانعم قلف ادب هنس وا رپ كاشیا شيا وا ربو ۵ هلعح اذا



 ا ا یافت ه١ اأ یم لاضمرتناف ناضمر اواوقنال تاحودفلا قو هلا
n تس 

 3 ۱ فاض رهس ید هنب رلبآ عیدو ردبم هب هتکن وب یریبعت ناضهر رهش هلا راهش

 | رهش رفص مرح سپ ردیبم هزابتما ندعیر نالوا هنسسانعم راہب سوم هکرولوا

 | رووا دادعت گردید ناضهر رهشو نابعشو بجرو رخالا عير رهشو لوالا عير

 ا تدشای ندنلق توسقكنحاص هکرولوا فص و هزوکنسسشاب یداجویمنا
 ۱ (دوطا ) غمدنال ةدماج یا یداج نیعلا تلظ و یداج نیع لاقب ردا تن

 3 دماج لج زو دوج نیعلاش رولوا فص و نهرو رم يانعم یدو هدننزو روبص

 | كو دلنتضو ىمض كج ( دحلا ) بلقلا ةوسق نع ةيانك ممدلا ليلق یانیعلا
 ۲ (دماولبا) ردندباا هکردنایم نا هدننزو .دجا ( دجا ) رووا قالطا هضرا
 | ددهدماچ یدرفم رولوا قالطا هرادلصافو رونسو هرلدح نالوا هدنرلتپ یضارا
 ردد ر هذن زو باتک ( داج ( ردب دنا | یدنکلادج رد داعسا هدنززو دج (دج)

 | هدنلو هکم هدننزو نامع ( نادج ) ردب دآ لبحر هدنارت غ دزو قنع (دج])
 ۱ هدنب لازع هين هلعضوم مات جا هدهیدایو ردیدآ غاط رب هدننیب صرع هلا عین

 | |[ لاق ردندنسانعم عطق روند هملق یچسک هدننزو ناتک ( داج لا ) ردیدآ یداو رپ

  هلتبسانم و ردهتسانعم قمردک وط هل رسک كەز ( داجالا ) مراص یاداج فیس

 | ردلمتسم هنسانعم بوجوو موز یسیئالث کهن ردلیعتسم هدنسانعم باجاو مازا
 لع كي هدنزو نست ) دمحملا ( هتم لاو هدیجح وا یا هیلع ىح تدجحا لوقت

 | داو لخلا ىف غلابلا نمی ذدشتم لیخب ىا دمج لجر لاق رونید هصخش كسعو
 | لآ یداجو رونید هیسک نالوا دقعمو نیما هدنرلنپ موق لوق لع نیما هدنو وا
 | لاق دونلوا قالطا هصقش نالوا تعفامو ربخ یو روند هیسک شلوا لخاد
 | هدننزو رواج ( دماجلا ) ردهیانک ندمدع تلق هدارو عفنلا ليلق یا دم لجر

 ۱۱۱ هک ایوک هدنراوح یرب یرب اعاد هدیسیکیا رونلوا قالطا دیوشموق كشتب یسهناخ
 | ( ةدعجا ) تيب تیب یراج یا یدماج وه لوقت رارولوا رارقرب بولوا دمجم
 "| نددابع ن او دوخای روند هنس هم وک شاط شکر پ هدرپ رب هلیعف تكنعو كيج

 ۱ دم رعج نکل یدلیا ربسقت هلکنآ یو هدناتک مان طیحم دابع نیا یتعی ردت

 ۱۳۱ ارقا كممآ رو كسا هيض كيخ (دیلبا ) ردشعا بفصت
 هروک هننایب هدراصب كفلوم رولک دونجیج ردعج مسا یک شیجو بزح هک رونید
 . بم هنیراتعا تظلغ هلا ذخا ندن آ هلغلوا عوضوم هبهظیلغ ضرا هلنیتخف دنج

 ه هنیدم و رش دنجو یہا هيض كيج رلپدلیا قالطا دنح هناوعاو عابتاو هرکسع
 لاقن رونلوا قالطا هفنص هقشب هقشب ىغغي ةدح ىلع ند قلخو رونلوا قالطا

 ردهنوک وب ید یظفل تما هک هتن اولبق ادق دنج ءالؤهو لبق ادق دنج اذه



۷ 

EY ۱ 

 هک ردبرک یدعم نا دجو هلرسک كيج رولک داجو داجا یج روتلوا قالطا
 باع” ( دالا ) ردید آ هبرقرب هدنساضق دادفر دجو ردندننک ولم یسالق هدنک

 ه هنسقاروقو هلو! شماغفقوط روم الصا هک رونلوا قالطا هر قاروق هد زو

 رطم اییصی ۸ ةنسلاو ضرالا كفاو» دلوا شءاغاي روغي الصا هدنا هک رود
 امقایج دا ضراو داج هنسو هدساسا ردیدرق نجات وق اصب هدنا و

 ناضح و و روتل وا قالطا هب هقا لهاک ودننک داجو ردموسم هلیناونع رظهال یا

 یاداج ةقان لاقب رول وا قالطا هیهقا زسدوس داجو ردلاعف صو تؤم یک

 لیګ رلب عو ردهدزابز هدهل رم بک كيج هدنو ردیمسا بو عورو اف نا

 ماطق ( داج ) لي یا فکلا داج نالف لاقب رردبا قالطا فکلا داج ےک
 لعف لودعم ندردصءو و رونلوا داریا هدنض رعم ح دقو مذ یصقش لي هدنزو

 لع ءاعد هل داج لیصاالا ف لاق رد د نوسوا لاج تدتنوا لاا دماج رد ما

 هب ص روهیش هدشزو یرابح ) یداج ۱ هل داج هضیشو لالا دوو لیخاا

 هفرعع و و رد رخالا یداتج ىر یوالا یداج یر ردیآ ییا هل کردند رلبسا

 : یداج هب لوالا یداج مالسالا لبق رولک تایداج یج ردفرصنم ربغ هک رشزمو

 هتس یداج ههرخالا یداجو هلیسح قلوا یا یجشب ندم رحم یدیا زرد هسی |

 نبع ات هک رد جزم یدنل وا لیدس هه رخآ و یوا هدمالسا تقو یدا رارد

 لوالا یداج هک هت يدا راو یرلعما رر لمشع انا روهش هدفلس رد رابتعا

 لحانو روم دمو سم هدن راغ ید یرارانو یدیاامسم هلبا یر هرخآو نیتح
 كاما هدماکنه لوا هل رللنا دارم ینعضو روهش "یاسا هدهیات ةعفد یک ناصلوو

 رلیدلیا قالطا یداج هنروک ذم نی رهش هلغاوا افگوقو نويع دامجا هلسبس ءا“
 قاوا رادقهلاع و مظعم هدنرادنع هبظ# بابا راسو رانا نایرج هرکصندنآ

 تدش ونابعش یییمهنع وفو دوع باعشا دوخاپ لئابق بعشت و رلد دب د بح ر هلیتسح

 فداصت هنتفو ج وک دوخاپ هقا بانذا لاوشو رلپدد ناطمر هدننامز ترا رح

 بطء وك ةرايزو هدعقلا وذ هنمايا هراح غارفو تاحر كراو لاوسش هلکلیا

 هوجو ت رفص و ناکرا فعط و مر هنعایا تراق کو 2 كرو * ھڪ دا وذ هنماکه

 راو رفص هتفو یرلقدیوق یاخو رفص یتراراید هل راغ یترب یرب دوخای ناولاو
 هداوا ردف رمصام رمغ هلا تو تیک یداجو رایدید ناعیر هدنس دنا و عیبد هتفو

 یرخا هدیناب رد هنسانعف ه رخ او همدقتم رولوا فصم هلا رخآ هدیان و یلوا

 لی یساشا نیفلوا لماش هب» امو همدقتم هلغلوا هنسانعم هدحاو یپدغد

 تب نیقق ضعب یتفیدلوا ندهیهلا یانس- ءایسا ناضمر هک هلوا مولعمو رولوا
 هیسناک هویسنا نکیل و ناضمز ارقا ]ثا قو رضا رهاوج یفاک رلیدلیا
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 روند هکشآ همای ندریو رونید هناویح و ناسنا نالوا دیدشو بلص هدننزو رفعج

 || تو هج رحد ۱ ةدعللا ( ردا عضوم رب هدن د الب سد و رونید ه یراق هحوقو

 | ییهسکرو برهلا یف ع سا اذا لج را دءلج لاق دانس فک و هلع رم
 | اعیرص هددمو هتعرص یا االف تدعلح لوق ردهن شانعم قعازوا هر بوم

 لاق رد هنسانعم قاب بولازوا هلغفلاج هر هدن زو را طیسا ) دادعلح الا (

 | تکرا نالوا اناووژوای هدننزو طبالع ( دعالذبا )ا راش دتما اذا لح لا دعلحا
 | یتعفنمهدننزو هدبلح هلاف ( ةدفللا ) رلیعف كيج رواک دعالح یمج روند هیهود

 | دبللب ایا ةدقلح الا هو سل لاقت زود هب هبلح و و غ و هو امش هد وهب وا

 ۱( د شو زوایو هنسانعم رخ روید هایق هدنزو رفعح ( دمللا ) او هانغال یت

  هرغصو دیدش یا ةدلج و دلج لجر لاق روند ید هذلج هباه روند ا
 زوو روند هنن رلنلوا هجوق دوخای هنسيرؤوس هود ولتم اخو هنسانعم ءرقب روید"

 Es هدننزو دوقنع ) د ومللا ( روند هل وی یروس ر نالوا زواعم دات

 دزو ج رز ( دملطا ) رونبد هیهود یروسرب نالوا ولشاپ دوخای یریاو هبایق

 اة دالا ) زود هلایق شعقخ بولفوت هرجا وص هح.زآ هکر د هنسانعم لخضلا ناتا
 هک ردیعج رواج ( دیماللا ) ج یا :دلج ضرا لاق روند هرب قلشاط هلباه

 ۱ .دواو] هدننزو دج ( دملا ) رددآ عضومر ( دیمالا تاذ ) راربد هدیمالح

 ۱ ادوجنو ادج دج و لئاس لک و ءالا دج لاقت ردهنسانعع قکوط هدنزو دوعق
 | روید هش نک وط هک رولوا فصو دجو بادب سالتاو كوالا بالا هل

 EELS یخ هکر RR هنسانعمقاوا لیح دوجو ذجو رد ردصااب هی "دل ایه

 | هنسانعم نوک دج و لع اذا ادوج و ادج دح و لجرلا دج لا قر نلوا یراځ

  ردروصتم ندنسانعم غطق یتنایرج هلغا وا رد هنسانعم قم ردک وط لصالاق ودلمعسم

 1 ى وط ردلمعتسم هنسانعم قلوا رقتسو مزالو بحاوو هعطقاذا "یشلا دج لاقت

 | سا نددوج ( دمانا ) بجو یا نالف ىلع قح دج لوقت ردذوخأم ندنسانعم

 ۱3۱۳ هام هک هلام ی هلوقم شموکو ب ایام نیو ولت هام ایدز
  قالطا باد رذلام یسهلوقم ناوی هک هقطان هک هت راردا قالظا دماج اربد
 یدمالبادعس نان دیعسو هقطان و هتماض يا دباذ و لاملا اذه دماج "كل لاق راردنا

 هتسر هدننزو لیعش ( دنیا ) رد راو ید ییاور هدشدحو ردروهذم دهاز

 لواح اذا ءالا دج لاقل رد هنسانعم قوا هرزوا قکوط ین۶ كم هتسیا قکوط

 رولوا عج ندنظفل دماجو یک مٹ رو وا قالطا » راق تا ( دا ) دمح نا

 هرب هکسکر وه روال وا ریبعت_زوب هک روید هیوص شکوط دجو یک مداخو مدح
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 ۱ هان ىلغ اودلحا لاق رد هنتسانعم قلثوط هب یار ةو دیبا ااتصا اذا ضرالا

 ردلیعتسم هتسانعم كلا داچااو رطضم هثیشرب یهسکربو دیبا مناصااذا وهلا

 وا ندنیئدحم هلیسهین لعاف مسا ( دلاملا ۰ ها اذا ۳ هدلحا لاقب

 ۱ یفاش ماما ردندنیمبات ع ابا هک رد قوکلا یا دمهلا ربع نب دعس ندلاجم دیعس

 هکردهنسانعم بذکی هرزوا لوهج دلج هداروب رلید روی دلج دلاجم ناک هدنقح كنآ
 یوزلم كرپرعتو برم دوخاپ ردراعتسم ندنسانعم قمروا ردکعد بذکلاب یمرب

 نظب یا ری دلجل نالف هدساسا تح ردلمعتسم هتسانعم تمې دوخاب نظ نالوا

 ییع و او نالوا هداق هدنزو لاعتفا ( دالتحالا ) ردم وس رم ها وع هب

 اذا ءانالا ینام دلتجا لاق ردکمالنا كرت هلیب یتسیرد هک ایوک ردهنسساتعم كما
 هد زاجییعب رد هنسانعم نادح و ءادح هلن رک لاو ) ءادلح و نادلح ) هلک هب سن

 هنمو ررید ځد ءادلجو نادلج کا یک نادجو ءادج ردیرلسا حض وم زرابرت

 | ددنزو,دمیب (دلجوب ] نادجن ق کد کو راد ر ناف
 یدوللا مصاع نب صفح رده رقرب هدسل دنا هدشزو لوبق ( هولج ) ردتعاج

 كيج یرواسیتلا یدوللتا یسع ن دمع ن دجا ندتاور ۳م جی اما ردنداروا

 ۱ اسیا هک رد ح راش ردشلیا ین هلیلوق مضلاب لقنالو ینبم هنمهو یرهوج رددلیمض

 أ نیلدلح پاتک هدنزو ثدح ( دلا ) ردیوسنم هب هل مان دولا هکس هدرو

 هیسکراک ازو رحاف هللاد ( ددنلعاو ) هدنزو یطابح ( یدنلعا ) روند هداتسا

 ۱ هدنزو ید رغم ) یدنلحا ۱ رد رلشلبا فیععت رلزدیا ریسقت هل | درحأص یو روند

 ۱ ینعف كمالو یمض كيج( ءادنلج ) روند هناویسو ناسنا لو 5
 هم ومضم مال قردلوا روصقم فلا ردیعما یهاش كنسهکلوا ناع هدفلس هلادمو

 ردشلتا دیش هل _رحف كومالو یرصق كفلا یبم هنهو یرهوح ردهدز ایز هد |

 ( هدلح) * فلا تومضح فارق 3 * E ءادناح و * یک ا

 ءامسا ( دلاججو ) هلیرسک كيج ( هدلحو ) هدننزو ریبز ( دیلجو ) هدننزو دعس
 ( ةديللا ) ردندنیئدحم ردهدننزو ربما هک دیلغا یا ن دمع نب هللا دبعو ردندلاجر

 ةدیلح تعم لوقت روند هني را هماکنهو هن راوتل روک كنهو رک تآ هدننزو هدب رع

 "يش لاقب رونید ههنسن ظیلف هدنننزو لجرفس ( دمحل لا ) ابناوصا یا لیلا

 ,o طم هلی هد یاخ ( دخلا ) ظیلغ یا دملج لحرو

 هدزوا هقرآ دادا سپ قلتس یا رج لحر لاقي نوید هیسک نات بونازوا

 ېب نیمارب هشيارب الصا هدننزو یطننج ( یدنططا ) ردهنسانعم قعای بونازوا
 عفنالو ربخال ىنعي هدنع ءانغال یا یدنلج لجر لاقب رود هصخث تعفنمو ريخ
 (دعللا )رد دآ مص رب قرەلوا فو رعم ) هالا و ) هدنن زو رفعح ( دسلح ) هيف

 دم تی یه SAE ره و رج TCI مو ح تح

 ۷ 2 لوا



 كليا بانتکا تو ایر تكمدآ ردردصء دلح لصا هک رد حراس ج یک

 كىشود هر دلح و رلیدلیا قرصت تدالح ندنا و بودا فصدو هغلابم ه رعد هتساتعه

 | لا طقس اذا لوهجلا ءاتب ىلع ه دلج لاقب ردیسهمزال كيرمض هک رد هن سانغم

 أ شنوا هام لل و یدنلوا کد هک ردتغل هدنطنل دلج هلنتحف ( دلل ) ضرالا

 | بوردلوط دایختت قلتوا یرلکدید مام ینصاهک روند هتسیرد شلزوبكنسپ رواپ هود
 ] هی قلوا یسروای یو راردا ضرع هتسانا هلکم رک هنلکش یروای هع

 " درع دلج لوق لغ رولوا زکچ یدوس و بودا نینح هتسروای كنهود راس
 REF لوا بوردیک هیروای راس هکرونید هنسیرد لوش هنپ كن روای شل وا
 ۱ ۱ بودا ساق یسیرواب یدنک هلماعشتسا ین آ رردیا ضرع هبهقان نالوا كاله
 هویت لوشو رونید هضرا نالوا راومهو زود یترصو كب یغاربط دلجو رولیقای
 1 نایلوا یرلکحوک هدنرلحما و هلوا رول وا كاله یسزوق هدر وغوط ره هکروتید

 1  روتید هءهود و هن یک و نویق نایلوا یابلاو دالواو رونید هتسیروس هود كوي

 | رک دیسک رولوا ردصم هدانعموبو رولوا مسا هنسانعع توقو روزو تدش دلجو

 ۱ :بابلانم ادلح ضرالا تدلح لاق 0 قلوا لیغارق رب رول وا زدصم كالذک

 هيض كيج ( ةدولملاو ) هدشزو همارک ( ةداللعا ) دیلدا اماصا اذا عنارا

 1 Hm قرهلوا ردصم ىك لوقعمو لولحم ( دولعاو ) هلنیتعف ( دلملاو )
 ع ادلج و ةدولح و ةدالح لجرا دلج لاقت ردهتسانعم قلوا رداهو
 ا (دیللاو ) هدننزو دعس (دللا )ءوقو ةدشاذ ناكاذا سالنا بابلا
 | ءادلحو رولک دالحا نج كتا ردردصلاب دمت لوا ردرلفصو ند آ هدننزو

 زا نکیغو قدالج هنادق هدننزو لعفت ( دلعلا )یک رابک رولک دالجو یک ءام رکرولک
 ۱ باتک(داللبا) دللبافلکت اذآ نالفدلح لاقت رذ هنساتعم كم روتسوک تدالج هلاکت
 |[ یردوس لوقلع روشدهرلهقا ولدوسكو روند هنراج اغاام رخ ربکو بلصهدنزو

 ۳ )هدننزو هدلب رد هدلج ید رقم هروکذتنایب كح راش رونی دن رایلوا یرلودو

 ] دوندهنویق نالوا كاله یسیروای اعادو هرپ زود یرصو كب یغاربط یدو هلناجف
 دال روند هراهود نالوا ناوا و یدوس دوب هدنزو بی راح ( ديلا ا (

 ا راک هحوت هک روند هتسهح راب یرد لوس هدننزو رعنم ( دلحما ) ردد ر قم

 | هدزوا سایق ربغ ارهاظ رولک دیلام یج رلردا ناغفا قرهروا هنن رام رهح هلکنآ
 | ف فوویتلاب اودلاج ا ردهتسانعم قعشروا هلرح تلآ هدننزو هلعاقم ( ةدلاحلا )
 أ دیلجو یدنلوا رک ذ و خیس هو رها لذا ) اب راست اذا

 || هدیسراف رولوا طقاس هرب هدرلاوه بطر هکر ود هتوطر نانلوا رببعت یغارق
 تدلح ا|لاق رد هتتانعم قلوا لیغا زکر هلیرسک كنءرمه ھ ( دالحالا ( روند میس

 .ضرالا
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 قلتروب بوشروب و ادعج رابچ اذا ملا دما لاش ردد
 هد زو لیعفت ( دیععلا ) ضبش اذا لج راو "یا دع لاش ردلمعتسم هتسانعم

 ( دعا ) ادعج هلعج اذا هرعش دعج لا ردهنسانعم كلبا قجرویف ینحاص
 سيح لاش یک دعح رونلوا قالطا هنسهلوقم ابروح نالوا یوق كب هدننزو مظعم

 ردیسهبنک كدروق ندعابس هدننزو همام ( هداعج واو هدعچوا ) ظیلغ یا دعم
 هدعو ( ةدعلبا ) ردندرن ۲ ىدعلا هغبا روهشم عاش ردتعاجر ( هدعحوت )

 یراصرپ هدننزو ددانص ) دداعلا ) هتسانعم لخر روند ه یزوق یشید هدننزو

 زوله رولوا ولتواخر و ولت وطر یک رب هنیعع هکرد هنس یروقو ظیلغ و

 بز ( دیعج ) ردیا روهظلوا هعدقا ند زامقیح زوغا ندتسهم دراوط شمروع وط
 هنس ردكنا ویح ره دلنیتحف ( دللاو ) هللرسكك هيج ( دلا ) ردندلابر ءا هدننزو

 قالطا هنلسان تل آ كناسنا دلج و رولک دولجو دالجا ىج هنسانعم كسم روشد
 1 الع مدهش مهد وا اولاق و 1 یلاغت هلوق سسف هب و هلیهح و هبانک رول وا

 دالجا رابع و یدنلوا رک ذ هک ردي ددل ( دالحالا ) مهحو رفل یا ةیالا
 یتعی ینسج و نصت تعاج كنیدوجو كمدآ رلرید ناسنالا دیلاشو ناسنالا

 ها دالجناب هدیلاوا نالف دالا هشام لاق زرا ءدارا ی
 لوش هدننزو مطعم ) دلی ا ۱ رک دیس اک ردیعج خدا ديل دالجا و هدیلاحتوا

 مظعلاقب هلوا شلاق یردرب هدنرزوآ نامه بول وا لئاز یتا هیاکلاب هکرونید هکیک
 لج نیعم رادقمر مولعم یزو دوخای ليك دلو دللإا الا هيلع قج م اذا دلج

 ليکم برعلا نیب یی رونلوا ليج هب هاد دوخاپ هد هقرا هک روشد کوب ق

 زود آ هرزوا یا .كحراش رد مولعم هنزل هکروتید هرادسقم رب ندنوزومو
 لاش روثلوا قالطا هت نایلوا یساو ریو كاب اعطق ندبرض دلو ردرادقم لطر

 شل زاغوب هدننزو لینعفت ( ديلجلا ) برنضلا نم عرفنال ناك اذا دلم سرف
 ردن وعتا بلس یسانن و رددصتاصخ و و رد هنس انعم قم رقح بو زو یتسی رد كنهود

 هبا یچماق هلینوکس كمالو یحف كيج ( دللبا ) هدلج عزب اذا روزا دلج لاقب
 كنەسکربو طوسلاب ههرض اذا یناثلا بابلا نم ادلح هدلح لا ردهنسانعم قعروا

 رد و انعم لصا هدلح باضا اذا هدلح لاق رد هنسانعم قم روااب قفقوط هنس رد

 یجکاق هدمب رایدلیا قالطا هب یعماق 0 هکر لیدلیا فیت دلج ندنوب هدعب

 ها رک او رمح هص وصح ر یدآرب دلج و رلیدایا د رفت ندب و یتسانعم قمروا هلا

 هنسانعم كليا عاجو هه رک | اذا مالا لع هدلح لاق ردلمعسم ا تلعا

 لاقب ردلیعتسم هنسانعم ققوص نالی و اهعماج اذا هتیراج دلج لاقب ردلعنسم
 دیلح روند هعدآ ردامو یوفو زواپ رولوا فص و دلح و تغدل اذا هيلا هن دلح

 ۳ اجناس ٩ 5 ها اه
 ۳ تست یک



 ا غو یا دس و دسجم بوت لاش روئید ههنسن شعایو هلا فعز

 8 ارو هفیطل تامغن کرونلوا قالطا د ,زاوآ لوش ها مظعم دسجو

 أ لاق رد دغلاوا نایت هل بکنر ثامن هک اب وک هوا ش علوا بک راو شش هر زوا

 هندب قالبح هدننزو ربنم ( دسجما ) ةتسحم و تایفا لع موفرم یا دسجم توص
 | وو بارغ ( داسلبا ) یک رازا و كلموک رونید هسابل نالوا قصالمو سام
  یسیدنریصدروب هروک هثنایب كحراش رولوا ضراع هننطب كناسنا هکردیسا محورب

 . الباب ی ن

 , (دساجلا وذ) ردیدآ عهوف زا هدناذلح ع نظد و هدننزو ء ء| رخ (ءادسح ) ردقح هل وا

 1 عا( ردلوا ندا خیص هلار قوم ز یا ادا ردسق) نریشح ن صاع هلی تیم

 نال ردلکد هجوم و د ےس نکل یدلیا و هداروب هج رک ییدکو یرهوح

 E هکر د هنسانعم دلح هل و كن همه داضو ی ےف كيج ) دصضلا ( رددیلصا

 جر لاش راردا لادا هداض یال رلب ع یدیا دلح لضا روند همدآ رداجو

 طبس رونید هلاقص و هحاسص قحرویق و دعر ( دعلا ) دلح یا دصح

  ریصقلاوا طلا فالخ وهو دعح رعش لاق رود هننال وا هص لو لع ردیلباقم

Eلاقي روګټد ه دعح هدنانوم ر رول وا فصو نم لحاص قجرویف دعح و  

 , قالطا هغاربط كانع دعح و هدوعح هرعش ف نک اذا ةدعج ةا دعح لحر

 | يوق كبو 3 یا دعح یر " لاش رد هلیس هح الم قلوا ک ازبم هل بس قمل رول وا

 ۱ یا دع سيح لاق رو وا قالطا هماعط یسهلوقم جالوو ابروح نالوا ظرلع و

 | 1 کدو ردیدآ ماعطرپ رول وا بص دل طاخ یکشک و یعایو امر < ساحو ظرلغ

 eos اا را یا لوح لحر لاقب رونل وا قالطا همدآ دریاوحو

 ندا دعح و دعح و راردیا هبانکن دن یهلغل وا فوص و۵ هلا رعس تد وهح رلب ع

 |[ نیدیلا دعجو دعج لجر و رک دعج لجر لاق رونلوا قالطا هدهصقش لی
 11 i رووا قالطا افقلا دعج هیسک نالوا بسلا مثلو هیامورف و ليخ یا
 ِ ف یرلقمرہو بسا میا افقلا دعح نالف لاش نوعغیدلوا زا رفسس هام

 هزوب نالوا كرود بویلوا و وس دعح و زونل وا قالطا عیاص الا دعح هنال وا

 4 ۱ نالوا قوح كن نوت دعح و لیسا رمغ یا دوح دح لاش رول وا فص و هغاکیو

 00 كوپک تاق تا هدن او رب ولا رثک یا دعح رعد لاق رونلوا قالطا هه ود

 : دیزلا ۶ ازم يا ماغللا دعح ریعد لاش رول وا قالطا ۳ دعح ههود ش راغب

 لاش رول وا فصو هزو نالوا تحالم دو یر ۳ ی ك یرازو ینیحو لوغمو

 نيت ( ةدوعلا ) ردندلاچر *یماسا دعحو لا لیلق ردت یا دعج هجو

 1 ۱ رعشلا دعح لاق رد هنس اتعم قلوا قحرویف حاص هدننزو هداعد ) ةداعللاو (

 i حاص هدننزو a ( دعجلا ) طبس دض سهالا بابلا نم ةداعحو ةدوعج

 قفلتجرویق
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 هدنن زو یبا رغ (یدارللا) دورجم وهف دارطاهاصا اذاعرزلا د رج لاق روند هنیک |

 لاسم وق رب هداني هماع هلا هسصد هلیعط كيج (ةدارطا)رد هر قرب هدنساضق نع ءاعنص
 ہلرسک كيج (درجا راد) ردیدآ وص رب هدنراید ےک ونب هدننزو باغ (دارج)ردیډآ
 ندن رادلامدادفپ هلیعف توج ( هدرج نا )ردیرعم د رکبارادوب ردیدآ عضوم ىيا

 es ی هدننزو یدارف ( یدارح )ىدا مدآ فو رعمر

 نا نامعت لیس هی لعاف م 0 هد کلا ) ردیعسا یداو ر هد نیقع هدشزو

 ردعض وه رب هدننار قشهد هدننزو روبنص ( دورح ) ردیسا یسهخوز كل رذنم

 (داده رحالا) رد رلعا عضومررب هدنن زود راط ( دراجو ) هلیعض كه ( دزاجا )

 هریغ و ربسلا ىف لحرلا دهرحا لاقي ردهنسانعم كلبا تعرس هدننزو دادمصا

 ؛یشا دهرحا لاق ردهنسانعم قمازوا بووش هتسن رو عرسا اذا ادادهرحا

 ریورقسا اذا "یشلا دهرجا لاقب ردهنسانعم قاوا مادو رتسمو لاطو دما اذا

 اف دجو ل اذا ضرالا تدهرجا لاقي ردهنسانعم قلوا یلاخ ندنرتا ثابت

 ةتسلا .تدهرحا لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا تیوعصو طق تیاغب ليو تب

 هدکعرو هدننزو هحرحد ( ةده ربا ) طعقا ابلع بلغ یا تبعصو تدغثا اذا
 ررو هلتعرس ده رم رد ردصم هرزوآ یاب كحراش ردهنسانعم كليا تعرس كب

 هدهرحو هتسانعم هرج رود هنسرئسد وص كوپ هدهرجو رود ههدنور نالوا

 هدتنزو لبنس ( دهرگاو ) هدنزو رفعح ( دهرطا ) هدننزو هبزرح ردتفا ید

 ) دملا ) ردن داځګا دلیوخ ن .دهرحو روند هیهدنور كتاچو تسح ولطاشن

 داران كفل وم روتىد هندو مسج كنهکئالم نحو كناسنا رڪ كنيسو كيج

 دام ا مسج ن نكل ردصوص# هلوقملا یوذ رد صحا نو دسحت ا ةا

 قالطا هراس سپ روللوا قالطا هئاداجو ناویح راس هلغلوا لقشم ییدیلث

 یول یک اوه و وص مسج و هالوا یحاص نول دسجو رواوا هلیهجو هیبشت
 هنا رفع ز دسح و یا رثیدلیا قالطا هنا فعزو مد هلتهح و ر وتل وا قالطا هنایلوا

 بوزود ندنایل- یرماس هک رونلوا قالطا هنسیغازو كليارسا یتبو روند
 تایح رهظم هلتکرب قاربط ینپدلا ندنتا آ یغایا ی آ كن رلتمسح نیما لیربح

 [ راوخ هلا دج الع مهل ج رخاف ] یلاعت لاق اک رلیدلبا تدابع اکاو بواوا

 شعدوقادسج و زلیدلیا لیوأت ها دسحاذ راضم زولوا لدب یسهلک دنح سپ
 دشح لاقت رد هتسانعم قعشاب ناف ههنسنر رولوا ردصمو روتلوا قالطا هناق

 دو هدنشزو باتک ( داسا ) هب قصل اذا عیارلا بالا نم ادسج هب مدل
 هدننزو ریما ( دیسعاو دساناو ) هدنزو فتک ( دسا ) روند هنا رفعز

 هدننزو ماظعم ( دسجلاو ) هدننزو مرکم ( دلا ) رود هناق شعروق هد رانو
rsتست یر ی یا دلم ی سام جم صحت وهم رب تر سو سر جرات عج میس جم  
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 ۱نوزوآ مدت زو وه دیعس ) هد را ( ,رونلوا هدارا ۳ ندن ةهس رولوا روسکم ءار

 | هلازا یرلقاریب لوق ىلع نوسلوا یروق كرکو ات درک روتید هثلاد امرخ نالا
 : رد یسج جج لب رج ردد رفم و و ردیال وا شسک ندنح اغا نکل روشد هنشغل وا

 1 ۱ هدا الصا ندرلحا هدب رحو ردذ وخأم ندنو كنککد نانل وا رییعت دب رج هدر

 | هتس هیش لامو نوجغیدل وا د رج ند هداپ رونلوا قالطا هنیالآ یراوس نایلوا
 ندناصش روت وا لامعتسا هنسانعم لماکو ماد نامز یک درحا دن رح و رونلوا قالطا

 |[ نامویذم یا نا دیرجذم هتارامو مات یا درج موب لاقب نوچغیدلوا درج
 هد رلحا دوب هلیعص كيج (درلا) رد رخ ادب رحو مسا ذم هدارو نارپشوا

 ةلاچرال یادرجو ةديرج ليخ لاق رولوا قالطا هتکولب ,یراوس نایلوا هدایپ
 | هدات واو لسح یشنب هلا دبع و رددآ نولاخرب هدننزو هنا ) ةدارلا ( 5

 | ےاعو ردیدآ یرلسرف كراهسک مان دوسالا ییا نب رام ن ةمالسو یبر نب ثراح
 ا( دایعلا ةادرح ) ردنا كلام نب حیس.هرکصنددنک هک ردیمسا یس رف كليفط نی
 |[ 5ک کچ یږدرب یدیا مدآرب ددک رلشید كوا رایع لوق لع ردیعما سرف روہشمرب

 زا هلفجاق بولتروقهلتح ز رازهندنکدک كنشيد هدکدلیا تردابم هکلیا لک ابوئوط

 ] ( نانادرلبا ) یدلوا لثم هدنقحكنالوا صالخ ندقیضمرب هلی رقترب رایعلا ةادرج
 1 كرما ماب رذنم ن نامعن لوق ىلع یدا رارولوا هددکم هک یذیا ران ون اخ یکنح ییا

 نوب یک درجا ہلیض كيج ( نادزلباو ) هدننزو مظعم ( درجلا ) یدیا یرایکنچ
 تادرجو ردلماش هناناویح غیج لوق ىلع رووا قالطا هترکذ كناویح نلقنرط
 نرو لیقص و الج هرلناف جوت هدننزو دالج ( دارلا) رولک نیدارج یعج كنظقل

 هور كنجربم بدالا نواق رونلوا قالطا همدآ ندا هیفصت بوحآ سابو

 رک اهلا هددژم لادو HEK در حالا ( رد عا یری سفن د لا هط رمط ی ریبعت لام

 رام هلکن آ هک ردیمسا تاب رب رد هدزایز هدشزو دعا لفيف اضع و هدننزوج

 ۱ هشومو رک ذه ردفو رعم روتید هب هکرکح هدنن زو پاڪ“ (دارلا) روت وا لالدتسا

 رد سنج مساو د ح راس زد هیعسن ثعاب يدب رج ندا ییزو كرب زونل وا قالطا

 طظفل يح هدن رک ذه سپ ردناسکی قرص ثبات ےک هرشو رش ردهدارح یدرفع

 | زد راو یس ۰ رشک ءامسا ارز هیلوا سلم هعج رک ذم دحاو هک ردقلوا ندرخآ

 لاق رونلوا لامعتسأ هنسانعم سان دارجو رددآ غاطربو عضومرب دارجو یہا

 رلیدلیا هشت هدارح ییرغوا هب بهذ سانلا :یا یا هزاع دا ح یا یرداام

 دارا :ربثک یا ةدورم ضرا لانش زود هرب قوح یسهکرکح ( ةدورملا )

 لج زا درج لاق روند دمدآ نالوا كانعح و یتراق.ندکع هک رکج ( دورسلا)
 شل 214 یو دور وه دارت لکان هتطب کش اذا لوهجلا ءانب ىلع



A 

 ذتس لاقت هديا درج ندن را تاب ۍراره هک وون وا یالطا هت
 هکرونل وا قالطا. ذیسک مدق موش نسروغواو تالا درح نعي ةدطعقم یا دوراج

 درج ینعی موئشم یا دوراج لجر لاش هلوا ردنا یلاخ ندربخ یر شیدافوآ
 شما رغوا هنضم د رج رد قل یدیعلاو رع ن شب ندناگا دو راجو هم وئشب ربا <

 هلثیارس هني رل هود كنیرل راد رویم ضم هلکلبا رارف هنب رلییاد بول یهود
 هک ردض سرب هلی كيج درجو رلیدلیا بیلقت لا دوراج نیغاوا اله یس هلج

 دولوا كاله یرثک او رولوا رهاظ ینا لزقبق بویلواق یرلیرد و یرابو كرلءوود
 ردرلبوسنم هیسک مان دايز یا نب دايز دوراج وبا هکر دقن اطرب ندهیدیز (هدورابا)
 هدایرد هک یدیشانا هیت بوحرس هموسرح یرلتمط> رقاب ماما رو سرا
 ییماما لمح ازا ردرلپهاذ هب هغباز بهاذم هر وفسم ةفاطو ردیدآ ناطیش رت نا کاش

 نیسحو راردپا رفکت یرلندا تفلاخم هل رلابا مصح هللا صن هنبرلترضح ىلع ماما
 قعالبح بون وص هدننزو لعفت (در لا ( ر رد رداروش یتماما ها رکصن دن رات رفح

 قلوا نک اس یسمانیق كنهنسن نایابقو د رهف هبوت نم ادز درج لاش ردهنسانعم

 ندنرلق وجق نسو هنایلغ نکس اذا ا د ا لاش روتلوا لامعتسا هاش انعم,

 هشيار و اهشنافل ن م تحرخ اذا ةلبئسا تد ۳ لاش ررلتتم هتساتعم ق

 ریمشاو بوب وص نوعا تفخ هکر ونلوا لامعتسا هنسانعم كليا مادقاو یش

 هنسانعم كليا هبشت هحاجو هيف دج اذا هرمال دز د زی لاق ردیم زال كليا قاس

 فا وم ۳ هبشت اذا جم ا د 2 لاقت هلتی اتم قوص نوحا مار جا رراہعتسم

 ناو 0 اب اود ] هنع ها یطد رع لاق ردشلیا تراشا هثب دح ویسا هلکنو

 رد هنسانعم قغوص یخدو هدننزو لاعفنا (دا رحالا) ج الاب اوهیشت یا [اومرح

 قلوا ع واطم نان« كل وم هح 3 هکر بد ح راش د هاو د رف ادیز درج لاق

 ی رعد قع وص ءاد تا هکلب a ع واطم دا رحا هکی دید يا نکل رد ر ھاظ

 ربت هلا قوص هدقدل وا ةن و قلیوص هدقدلوا عواطم سپ رد هنسانعم

 سرفلا درجا لاش ردهنسانعم قملوا لیو هقفوو قفوا تآ دارحاو رولوا

 هربر ردليتسم هتسانعم قلوا دن بو ازوا ك كع رو دوخاب لوو درح نع

 هکر دحراش دتما اذاربسلا هید را لاقت نوهغیدلوا د رجم ندکیشلیا دوای بوباص
 نم لاطو دتما اذا رهسلا ان د را هدساسا اعقاو ردق رحم یس د وین لیلا هداروب

 هدننزو مظعم ( درجلاو ) هلی كيج ( ةدرطبا ) ردسسوم هلی رابع "یش لعلربغ
 رد هئسانعم قلنوقیوص نالوا ردصلاب لصاح ید یحوا يح كنار ( درجلاو )
 ینانوقیوص ىنعي درجلا دنع ةضب یا درجملاو درجلاو ةدرلبا هضب ةارما لاقل
 رک او رد دارم لصاح نکلا ردزدصم هلیحف كنار یس کرم وبشاو نیک زا هک

۱ 



 ا بابلا نم ارج دوهلا درج لاقب ردهنسانعم كمردیک بویوص ینغوبق كن هتسنرپو

 4 نالوا ردا قبس یرریاس هدشرایو هقیقرو رعشلا ریصق یا درجا سرف لاقب

 | اذادلطا درج لاق ردهنسانعم قعریوق بولو لرلو كننردو همشق اذا لوالا

 ۴ عم لوتسم لوف ىلع یلوا مو رو عونع بویتسا هتسنرب ندهسکریو هرعش عزب

 . ]| نهر هوطعاوا ءوعتغ مهلأس اذا موقلا درج لاقی ردهتسانعم كلرو ههارکلا
 | اذآ هو نم ادز دارج لاقت ردهیلصا یانعم هک ردهنسانعم قعالبج بویوصو

 | هسایل كسا درجو هجلح اذا نطقلا درج لاقي ردهنتسانعم قلجالح یغوعو ہا رغ
 بوت لاقت رولوا سلما بولیکود یرلواه هدکدیکسا بو رد ردصلاپ هیعس رونید
 هناقلقو روتلوا قالطا هنر ره ندرک ذو حرف درجو قلخ یادرح ةدرو درج

 را (در الا )روند هب هقرآ و رول وا قالطا هتنالق هی ندنامو رونلوا قالطا

 وودي ناال یا درحا ناکم لاق روشد هربربق ز نسنوا دو هدننزو

 ردهدیچ کروند هلا ولیوت هقفوو قفواو هيلع رعشال يا درحالجر لاقت روند

 مات درجاو قابس یا درجا سرف لاقب رولوا درج ندیروس هک ایوک روتلوا قالطا
 ۰  یادرجا مو لاقب نوجغیدلوا درجم ندناصقت رووا لامعتسا هتتسانعم لماکو
 |[ تاما ناریش وا ناموب یا نادرحا ذم هار ام لاش و ماعلا و رهشلا اذک و ما

 اأ یتیدقح بولیوص نداق رونلوا قالطا هتیرکذ كناويح لقنرط نرتب درجاو
 ٩5 نکا دن رهط لع يا هد رجا ىلع نالف یر لاق یک درج روید + هقرآو نوعا

 ( :درطاو ) هدننزو ءارج ( ءادرلا ) رولوا قحا ىترص كنس هفلاط با ها

 يا ةدرح و ءاد رد ضرا لاش رود هضرا نایلوا یربا باب هدنن زو هح و

 . زا رخ لاق رولوا د رجم ندوص هکروتلوا قالطا هبارش یفاص ءادرجو ابیف تابنال
  ردهتسانعم قاقلاخ ندنابن یرب قلقاروق هدننزو لیعفت (درصلا) ةيفاص یا ءادرح
 رد هتسابعم قعوص E ثابت رو ءاد رح اهلعح ادا ضرالا طلا درح لاق

  لاع رده ساک یل واق قعرڕوق یترلیو كتردو هرشق اذا دوعلا درج لاق

 1 هها رکلا عم دوخاب قلوا مور ندهتسن یکیدتساو هرعش عز اذا دللا درج

 |[ هوطعاوا هوعتق مهلأس اذا موقلا درج لاقب یک درج ردهنسانعم قلوا لئان
 ۱ یغوع و ها رع اذا هب و نم ادیز درج لا رد هنسانعم یعالیح بو وص و نیهراک

 1 اس قمریص ندننق یگو هحثح اذا نطقلا درج لاقت ردهنتسناتعم قاجالح
 قمزای لاخ ندهطباض ىس هلوقم با عاو هطقن نوزایو هلس اذا فیسلا د رج لاقي
 لاق تلبا دارفا مج بوی نارق جحو هطیضی ۸ اذا هباتکلاد رج لا رد هتساتعم

 د رج لاق رد هنسانعم كيکباوا هنهکو نرقب لو هد فا اذارطا د رج لاقب رد هتساتعم
 وداد هغلابهةينبا هک هدننزو لوعاق (دورالبا) ناقلیخا یا یدو ربا سیل اذا لجرا
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 حو قجآ قو ی سى یلوقم رج و رشت قحهنل وش وقو حج هدىا راد

 كوکشم هبنشمو نسلم راب 2 هلتسانم و لرد ید نادح ودح اک او رد,

 ءادح تح رض هلن رط لی ه دید هدام نال وا نایت بشف و مضاو هر کصن دقدل وا

 سابتل الا دعب حو ررید نادجمو دلفا مصن | مدع دعو هلفارصنا دو ءادح و

 هروک هبه ريحا ا ردن ريعض ءادح ا ءا هروک هل وا تیکت هنس اغا

 فایصنا مدعو ۳ و+ یفارمصنا هدنظف) دحو رد رایع ندهطخ دوخاب ند هص

 لاقي رود هن وی شاازآ ید وس هدننزو روض ) دودلا ( رد هلن رابتعا هعقش ۱

 هدننز و ةلعافم هالاد دن دشد ) ةداعملا J ردید | A ایل لق اذا دودج رن 1

 مب قح یر ره کی E كلنا تم وصخ لیس اعد تقیقح هلا هسکرب

 كلوب ( ةدالبا ) .هققاح اذا مالا ىف داج لاقب ردترابع ندکلیا اعدا ودا ردهدفرط
 رواک دا وح يج هنس انعم قيرطلا مظعم ردن رابع ندنطس و هکر وتید هن رب ولوا

 ذخا لاق رونلوا ریپعت هارهاش هکردرسفم هلا لوب ولوا اقلطم هدناهما ضعب
 هدهن دم قیقع هلع دل رلرهچ ) یاومدح و قاالا دح ( قیرطلا مطعم یا ةداحا

 ةعير دسا ن ةلیدح ن نادحو ردعضوم رب هلیعض كيج ( نادح ) ردعض ومییا

 ییا ہد سصم حف كيج ) ةدن دا ( رد ردب ل ربیک نط رب ند: سلق س رفلا

 هدندالب دو ردیمسا هینصح ةعلقرب هذنب رق نیک نصح ارغصم ( ةديدجبا ) رد هیرق ۱
 هک ز دهد زاخ رول نم ی هک ردطلغ دحم  رهاظ ردیدآ عن ون اب ول هععغاب ولغاب

 هد هبداب هر عف كنم ره (دادحا) ردیدآ وص ر هدر واس هدندحو رد هیظع ةبرقرب هال اب

 یرلک دید ءایهطلا سراف هلا ثرالا نیورع نب هلادبع ( ندا وذ ) ردعضوم رب
 هدننزو رب ز ) دندح ( رد ةنساأنعم بیصن دح هدار وب روثل وا قالطا هب هع رز نورگ

 رلنتحف ( درلا ) ردشلوا سضاح هدنهف یصم ردندنعبا هک ردیلکلا باطخ نا

 هداموب هروک هني اب اهتتابما رود هاضف و ارو رق نایلوا یرنا تاب الصا :

 د رح هروزم یاضقو ردع رفتم ندب آ زا "ییاعم ردعض وم هنسانعم قورو ص

 رد صم هدرحو تاب الب ءاضفق یادرحق الزب لوقت ردردصلاپ هيم قالطا

 نه اد رح ناکلا درج لاقي دشت فاق قلوا لاخ ندناس ناکمو هص صع ر ول وا

 سرفلا د رح لاش وام قلوا ولی و قفوا تآو د رحا ناک اذا ميارا بابلا

 بیعرب صوصخحم هباود درحو ردیدآ عضوم رب هدندالپ ےک وب درحو درجا ناک اذا

 ییهکرکح درجو ردقلوا نکشبش یریکسد رآ هکر ددلبا همجم لاذو لوق لع ردیما
 لجرلا درج لاق رد هنسانعم قلوا التم هکیع یرلکدید یشادروق ندکع قوح

 نایلوا یرتا ټاب دوب هدننزو د رف ( درلنلا )دا کا نم ,هدلح ئیرش اذا

 هب تابال یاد رح ناکم لاش ردتفص یک بعص د وخاب رد ردصلاب فصو رونبد هناکم ۱

 تن تم < .. مو



 ۱ نهتننزرو لره دض الا ا ناق کا دیس .ردهج ا ناد مر وک

 ۲ || یاریطو ادیدج هریص اذا بوللا دجا لاقي ردهنسانعم یاب ندیکیو كليكي
 |[ كلغ لوبو ددلا كس اذا لحرلا دحا لاق ردهنسانعم كمك هدرب زود ناق

 13 ۱ نالف رب رعو اددح راص ادا قت رطلا دحا لاش رد هساتعم قلوا یوئسمو

 ۱ ورق ثدخا هدرب كص مدلنا دریا بودا ضارعا نده
 | هتسانعم ماکحاو قیقخم دادحا هدارو رونید ه هقطا سفن نورق هنسانعم هتکرت

  ندتساتعم عطق دوخاب ردهدنریدقن هتم ضارعالاو  ضقرلا یسفن تذجا هلفلوا
 | ردتعلیآ ریست هلا قترابع كلذت هرما نالف دجا .یعصا ردذوخأم

 قم ندیکیو تانکی a هدران و ( دادج-الاو ) هدننزو لیعفت ( ديدجلا )
 ِ هاب هدنزو لعق ( دذعلا ) هدحا ییعع هدعسا و بولا ددح لاق ردهنسانعم

 ا ردهتسانعم كفکوت بولیکح یدوس ندنسهع كراوط و ددجتف هددج لاقیرد هتسانعم
 كيج ) دلا ( هل بهذ اذ عرضا دد لاش ردد وخأم ندنساتعم عاطقنا

 ِ دجو و رونید ها[ تا NET ردشّوم دج نانلوا رکذ ف

 | |[ هدننزو نامر ( داذلبا ) یک یسهلکرب ردرلتفص هرزوا دورسم هجو یراهلک هدجو
 ۲ |[ دنب هتیرب یربو ردیرعم یسراف ذادک هرزوا ینای كحراش رونبد هراسابل هنهک
 2 وند ةرلغاط ك وکو کا یسهلوقم یرللاد ج اعاو ب بیا روند هب هنسن شوا

 ' هلا 1 یا رذقنوا لابخ نالوا باوص هکرید حراش هنسانعم راغص لابح
 ۱ - مطق لوقم اتم رجلا عياب رونلوا قالطا هب یب هلام دن زو ناتک ( دادلب1)

 رونلوا قالطا هرابو ليل هر هی هنن ( نادحالاو نادیدلا ) نوعتیدلیا

 روند هض را نالوا راونهو زود قرهلوا ك یغاربط یف كراج ( دحدلعا (

 سوتسغا:هدیکرب ا هه یک کس وزو دخ(

 كنهايس كزوک هک زدیمسا هوس عونربو ردي راک دید کو قارواو یجو
 .هد هینرق ٌةقبط هک ردقح هل وا یزلک دد تاطاش ءابطالا نبوو ردنآ روهظ هدنک وک

 هیش هدنج دجدجو ردهلویس هحولوص قحهفوا یک یراد رولوا تداح
 ید لیلا رارص هدي رع هکر دن راک دید یسک ز کج قاحوا ۱ 1 ردیدآ كحو ر

 هتساتعم یظعرح رونبد هبیما كپ دجدجو ردیا دایرف زاردو رود رادهک رارید
 لاقب روند هنوناخ نالوا تحوک یسهع.هلیدبدشت كلادو ییخق كيج ( ءادلا )
 هضراعربو روند هبهیشاهو همادكيسکینل وقو ىدثلا ةريغص تناك اذا ءادح ةأرما

 الا و نالا ةبهاذ تناك اذا ءادح ةاش لاقب روند هناویح شیلکح یدوس هلیییس
 | .دزاج ءادحبو امف ءامال ی ءادخ .نالف لا. روند هنابای نایلوا یمس وص

 الصاو زود یک یسهیآ لا هدنبارت فتاط :هسک كيج( هادج ) ردیدآ اب زقرب

 1 ی
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 دح لاق هس انچ قلوا یکی رولوا ردصم هدحو رول وا ریبعت هط)اخ کر وند

 راردنا قالطا ه دح هد هب هق ردو اددح راص اذا ىاثلا تا نھ ةد بولا

 4 رحم رواج هب هکمو روند هنسدیق 3 زا ید و دلی كيج ( ةدا ) ) رک ذیساک !

 ریبعت هدج هللا ساک الا هکردید ۲ عضومرب هنیمب هدارواو لغات او
 ددح يج کا 2 واتس روند هب دقل رط یدازوا نوزوا دج و ردردبن نان وا

 قئارط یا [ رجو ضي ددح لابا نمو ] یلاعت هلوق هنمو هدنزو د رص رواک

 هتعالع نم یا هندح نم تفرع لوقت روند هناشنو تمالعو لیلا نول فلاح

 رولوا فلا هننول هکروند هبکزح قلخ لوش نالوا هدننرص كرا

 دوخ دوخ هسکرب قرهلوا ذوخأم ندنسانعم کرج داوخای هشرط نالوا رکذو
 شعبو

 ردد آ E رربد نم الا نم ةدح نالف بکر هسل وا لماع اکا بودا یأررب

 یا هدحو ةدح هیلعام لاش یک هدح 4لا 0 رون) وا قالطا هب هق رخ هدح و

 ولبیصت كىو رونلوا قالطا هو درب جدو هدو ربعا ) ددا ) و رخ

 کو روند هزب شلسکز ونه ندهاکزتو دا میظع یا دیدح لحر لاق روند همد آ

 تكنظفل ک هدار و كالا ہدح اک یا دیدج بول لاقي ردل وعفم ندت اتام عطف

 ددح ییجج ردشفلوا قالطا ددح هبهنسن کی ره هلتسانمو ردن وتا تردابم قاک
 نوچغیدل وا موزجو ع وطقم رونلوا قالطا همولوا دیدحو یک ررسو ریس رولک

 دو رلنیتصف ( ةدطا ) ردیسا رم رپ هدهماع دیدج و نوجیدل وا مطاق دوخاپ

 رود هب هض راع یک یرهوب عو رو روند ةخلم و هقف و و روند هنبزو 4

 روند هضرا راوهو زود نلاق یغاربطو رولوا ثداح هدنرلنوپ ڭنمسق هود

 هنسفن ةغلابم هکرولوا اکو روند همدآ وری ك كب یندو هلی كيج( دملا )
 هنناج كئيشرهو روند هنلحاس كنهکم یک هدح دحو رربد ید یدج هلتتست
 هنن قیم مط هکر دیسا هویم عور و رود ا زونید هکل زومسو رونید

 یوصو رود ھوق نالوا عفاو هدقلراچو روند هدح هدند رفم رولوا هییش

 هب وص ةحز او رول وا دنم هلکعد هیوق نالوا 1 یوصو ه قوق نالوا قوح

 ردید آ عضومربو رونید هیوص مدقو هؤ ص نالوا هدنحوارپ كنابایو روند

 هنیسک امرخ هلک كيج ( دادلا ) روند .همد [ ولبیصتن كي یخدوب ( دودجلا )
 صالق ردهلعع هکرول وا عج ندنظفل دودج دادجو هتسانعم لا ۳ روند

 هنیسک امرخ ییدو هليڪف كيج ( دا.دا) رونید هکشا قحاق زوم" ی ك صواقو

 كنمرمه ( دادحالا ) همارص یا هدادحو هدادجتو للا دح ناح ب روینید

 هدادج ناح اذا لعلا دحا لاش رد هنسانعم یا بواک یفو یھ E رس ا

 ننک زا نهتسنرب و دیمحا اذا رمالاق دحا لاش ردهتسانعم كليا شاک ییس و

| 



 را حج سو ۱ ۰ ٩ ؛

 تق ] ثیدحا هنمو ح راشلالاق ردهنسانعم هوظحو عقوو هردقو هب تظظح اذا

 یا [ نو وع دلبا !باحا اذاو ءآ رقفلا اهلخد نم ةماع اذاف ةنلبا باب ىلع
 قوزرم یا دود وه لاقي ردهنسانعم تعسفو قزرو ةوظلاو ظلا اووذ
 اذا یلاثثا بابلا نم ادج ساتلا نویعق دج لاق ردهنسانعم تمظع قلولواو

 عقم هداروا یضرع كرم رونلوا ریبعت يق هکرونید هنیرانک قمریا دجو مظع
 همدآ لوب یتعسق ولمن كبو رونلوا عطق هلبا ریس هکرونید هنبزوب كريو رولوا
 قثآ ماط ندومغیو ظلا مظع یا دج لجر لاقب ردردصلاب مییست روند
 هدنو و رظلا نع فک و ادا یناملا بابذا نم ادح تیبلا دح لاق ردهتساتعم

 ردهتسانعغ كمکدح و ردا دهح هغقلهاط يردي فقس هک ایوک ردتفل ھلبرسک كيج

 هیت کروند هنمک امرخو هعطق اذا لوالا بابلا نم ادج "یا دج لاقي
 ها لخت مارص هجن رک 2 حا راش رک ذیساک رود ید دادح ردرد_صلات

 قره وا ردصع هدانعم لوا دح رددآدح نالوا یراعتم A نکل رد عقم

 یتدو هل رک كیج ( دملا ) یہا همرص اذا ادج للا دج نولوق رددراو

 هنسانعم قلابح بوشلاچ رولوا ردصمو هنسانعم رم طاش روند هنسیق قمریا

 تلشیا ندکحرک هنسنربو دبنحا اذا یناثلا بابلا نم ادج سالاق دج لاقي

 لوالا بالا نم ادج الاف دج لاقب ردیلباقم هفیطلو غالو لره هکرد هتسانعم
 ابا عمو لع انا مالا قد لاش ردهتساتعم كليا هلو ل نه دض یاثلاو

 روشلوا قالطا هققحم ما نانلوا ناععاو هغلابمو ققح اذا نالف دج لاق رد هتسانعم
 لاب هاتم ماع ىا دج ماع نالف لاقیو هيف غلابم ققحم یا دج باذع لاقب

 یعقوو رونلوالامعتسا قرهلوا فاضم نيه ىلوق لعقنال كدجا كرلبرعو ةياغلا
 تاذ كنس هکرولوا كم ریو نی هنتقیقح كبطاحم هسرولوا روسکم مج ردنمضتم
 واوو رول وا یفالطسا هتلابقاو .تح هدنروص یخفو رول وا كعد نوحا تكتقيقح و

 مسق هدننروص واو هکرید خراش رولوا حوتفم ج هدکدید لعفتال كدجو هللا

 ردشفل وا فالتخا هدرلتروص یوا نکل رولوا زو رج 73 دح هدنآو ردر ھاظ

 ذح پول وا فذح هاب یدا كنم دحا هروک ه یبعصا رد هیماهفتسا دره به هدلاح ره

 هکمررپ و نجع هکتح دوخای هکتقیقح اج س یدلوا بوصام هرزوا 9

 یصن هلک دا ریسفت هللا كنم ادا كلامو رع وا رولوا كعد نره رم تیا ينوب

 یو انعم لصاح رول وا روک اعاد مج ہروک کوب رول وا هرژوا تیردصف

 ردشلنا رابتخا قلوق AR ك٤د ن نل شا هر هل وا ندکحرک

 هلل رسک كيج ( هدللا ) ردهطوسم یسەعوتم تالیصف كن و هدفاشتراو لیپسو

 هبهدالق یراک د رک هننون كېوکو رونېد هتیزوب كرپو روند هرن لحاس یخدوب



۱۹۳ 

 ۱ هلوا براقم هغولب و مات یاداو یوروقو زوم کروند هنالغوا لوش هد زو

 روید هنولاخ زومسو یربا یدوحو هدننزو دمرس ( دمیملا ) هلاه ردهدهوت ین وم

 ردولقم ارهاظ ردیفدارم و هدنزو دهو ( دوما ) ردیدآ حض ومر دیو

 دوعف ( دوعطاو ) هلیئوکس كنو 4 یاحو یعف كيج ( دعا ) # ملا لصف #

 ادعج هقحو هقح هدعح لاش ردهتسانعم كلیا راکنا نکرد ولیب 9 هدنن زو

 توبقالطا دوج هس هقناط دوم هلک م رکنا اذا ثلاثلا AI نم اد وعج و

 دول والهح نع راکناو لع نع دعجو رد نم هننرکدتا راکنا كرهلب یهانیتلاسر

 هفداص اذا اب الف دعح لاق رد هنسانعم قلو یخ ی هتسنکرب دوعحو (دعحو )

 کف ) دعا ) ردشاعم قیضو رقف دام را رخ تاق دعحو الی

 قیضورقف هسکرو لطي مل اذا تبنلا دحج لاقب رد هنسانعم قلوا زآ كب هنسئرب

 كيج( دعا ) هربخ لق اذا لحرا دحج لا ردهنسانعم قلوا هرزوا شام
 ) دعطاو ) هدنزو فک ( دعا ) رد هنتسانعم ريخ تلقو رقف یدو هلیمح

 نالوایهنافو رقف یتعب نالوا ربلنا يلق هدننزو دعسا ( دعحالاو ) هدننزو دعس

 رقف ربخ تلق هدساسا ربا لیلق یا دعجاو دعجو دج لحر لاق روند هیسک

 هصقو نبلاق یسهدوک هدنزو فتک دعجو ردحومشم ود ردنرابع ندلم هلا

 لاه روند هدعج هدشوم رصف ظیلغ یا دعج سرف لاق رود هلآ نالوا

 هکرونید هه یشک لوش هدننزو دادش ( داعطا ) هدنزو باک روک دا یک

 (یدادا) لازنالا ئطب یا داعج لجر لاق هلوا ردیا لازنا ےک هلفلوا كب لب
 هللا دوس هلباه ( ةيداعحا ) روند هئي نالوا لکیهلا میظعو یربا هدننزو بارض

 عی ههرا غ نالوا ولط هلادغب دوخاب هللا امرخو روند دب هب رق نالوا ولطب وط

 نانلوارهبعت نت لوش هدننزو ینارغ هلا همجم یاخ ( یداشا ) روند هرارخ
 یللعروتد هبهود ول هد وک یرمو و یراو رولیغاص دوس اک | کرو هباق نا وب ای

 ردیس هک تک کج هدنن زوباغ (داذج وا) رون د هیس نامزد و یربآ اةلطم لوق

 روند هنساباب كلاآو رونید هنسابپ كناباب هلددشت كلادو ىف كيج ( دلا )

 م رولک هدودجو دودجو رولک دادجا عج رونلوا ریبعت اباب ویو هدد هدیکرت
 هبوتسم ضرا مطق لصا یسهدام دج هروک هننایب هدراصب كفلؤم یک هموعو

 كليك نالوا Eb بوت عطف و صاخ عطق و دهحو يس ردعوضوم ۳۷

 ضيف یسهسیالم هناعا نالوا هدننعض هفاسم عطقو هق رط و راو لیل هلتسانمو و

 هریک با هل سانمو و تهطع نالوا نيعم ناشو بیصنو ٽڪو انک ہک یهلا ۱

 دحوذ نالف لاش رد هثسانعم كس علاطو تخم دحو ینا ردع رفته نا قالطا ۱

- 



 ۱ دما لاق زدهتسانعم كک هوص هج زآ هللا هثلثم یا ( دام الاو ) هدننزو داقتعا

 ےک

 ا لا ردهتسانعم كمرومس دمو رک ذیس اک رونید دوم همدآ لوا زدکید رلیدلیا
 E رد هتسانعم دم هد راز و ) راعتسالاو ) هلل رسک كن ەز ( داع الا ( نم اذا لحرلا دم

 ۰ | بلط ناسحا و هیطع ندمدآررب داقتساو هدم ینمع هدفتساو ءالا لجرلا دعا لاقب
 | اذا .دقتسا لاق ردکسیا لیلف *یشندن ربثک لامهکروتل وا لامعتسا هتسانعم كلیا

 | (داقئالا) تیطعافیاطعتسا یا تدقف نالف یندقتسا ساسالا ق لاق هفو رعم بلط

 3 ۱ یدنلوا نایب هدنسهدام د را یلالعا كنسهلک دما و داملا درو اذا دعاو لح.زلا

 3 ۱ بيرق کر ندماحدزاو تزنک هکر وتد هوص لوس هدننزو دو (دوخملا )

 || الا هيلع ماحزلا نم دفن اذا دوم ءام لاقب هلوا شلاق هجرادقم رب نامه بول وا

 | |[ ندکعرو هلغثوا اطعتسا قوح كب ندیدنک هکرونلوا قالطا هیسک لوشو هلقا
 |[ یا ءاطع هدنعام یفاف لغسدق ناک اذا دونم لحر لاقن هلوا شخکوت یدوجوم
 ا ا ترثک هکرونلوا قالطا هیشنک لوشو هلام ینف یتح اريك مهاطعاف سانلا هلأس
 | دون لجر لاقب هلوا شابا انفاو عطف یتسهفطن نالوا هدنب 12 ران وتاخ ندعاج
 . ]| لك كيم و كمر ( دمالا ) هبنم ىع ههام نفرن یا ٠ .ایتلا هدم دق ناك اذا
 1 رد روهشم ولد یاهقفصا همرس هدراراید وب هتسانعم لكنا رج روند هنشاط همرس

 را برغد رواوا هدن رلکتا عاط هدناهقصا یسو)ا ردشاط هايس رب ج وزگ هلا یال

 E كيه وهدننزو دجا ( دعا ) رارکح هزوک پودا همرس هلقح" رول وا ید هدنراید
 |[ كل لواطت + وبشا كسیقلا ءرما هکر ید ح راش ردندآ عضومرپ ردهدزابز هلیمض
 | دادعععا ( دادیعالا ) ردروك ذم عضوم دعا هدنتيب * دقرت مو ىلا مانو + دمالاپ

 أ هدنژو روبص (دوع ) نعس اذا لحرلا داملا لا ردهنسانعم كمروس هدننزو

 زا لق وا رولوا فرمصتمو هل راتعا رق رد فرمصتم ريغ رددآ هلبقر ندامدسق

 ٩ ردشواتآرق هدهلعض هدع رک نآرقو ردهدزنابز هدلیعض كناتو هلبراتعا قلوایمما
 . رهاظ یسهمش هدنشازو لععضم ( دعا ) ردمالسلا هيلع اص موق رانو و

 3 | كنارمش هک رونی د 4۰ رهح نالوا ك زاد و نکنرو مرو فیطا ینیهو هداشک و

 لا للا ةرشلا رهاظ یا دعم هجو.لاقی ردارالد یور یرلقدلوا شخناج

 | رونید هنالغوا هزات نالوا هرز وا روک ذم تصو ی رھ هدننزو دم رس ) دعا (

 r Bf هدننژ و رویم هلا ہد نيغ ) دعما ) ادعم ههحو نک اذا دعء مالغ لاقب

 ۳ نا 3 ة:ودتلا ) امش "یلتمع یا دغم یدح لاق روند هغالغوا زوم“ یغای ك

Potبه قو فلوم رود هنک وک لوق ىلع هنا كندم هيض کالاد و یخف و  

 هنس هج ناوست یدنو هنسهع لاجر یو هدهرد یربرحو یدیشلیا RS هدنناب

e aaa era 
 .هدننزو
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 دامرلاپ هغطلوا هجضنب ملو هلع ءاسا اذا معلا دمرت لاقي رد هنسانعم قم لوب هلوک

 هلادم ءاد هر ردیعما كنوار ندنعو تواروش نالوا یساعرم هود هدمرتو

 مات أجا هدن زو دمر (دمرب 9 رد دآ وص رب هدنراید دعس نب دوخای عضومرپ

 لع و بطر رونید هبامرخ هزات هدننزو دعر ( دعشا ) ردیمنا تعشرب هدغاط

 هزات و روند هنغروق نالوا غلاب هنسهجرد قلوا ینعب نالوا بلاغ ٍباطرا لوق
 راب عو نيل یا دعت یر لاش روند هیهتسن قشم وو روند هنسهلوقم هرو ه ربس

 یا راربد دعم دعت هلام هدرب ثكحد ردق و یسهنسنرب ندقوح ندزآ كنهسک نالف

 یدوحو هدننزو نمطم ( دشعلا ) ردهنسانعم دع ید دعم ربشک الو لیلق.

 ( دیفافتلا ) عال یا دثعثم مال لاقب روند هنالغوا هزات نالوا مرور یک هذ ولاب

 هدنزوب جا كسابلو رونبد هرادولب ضایب شلوا تاق تاق هدننزو لیوارس هللاق

 ضعبلادنعو رونید هرلسابل عونرب صوصح ها عا لوقلع روند هنی رراتسا نالوا

 رددیفاثف یمهلک دیفافن وبشا دوخ روتید هی هیفخ ءایشا یرلقدلفاص ها رب
 ید رفم یک طیطامش و دیدابعای هدنروص ینیدلوا بولقم سپ ردیولقم ندن آ عن

 نتروتص ییدلوا بولقعو ردقم لاد رم هوت اد نوت رو
 هن راراتسا كرل هماج دوب هدنزو عاصم ( دیفالا ) رول وا ید رفه كنلصا ید رفم

 هدنزو لیعف ) دیفعلا ( هلاک تيم رددفثم ید رقم هر وکه نل وق كح راش روید

 ریمض هدر معما ضعي هنطب اذا ادیفثش اهعر ددقن لاق ردهنسانعم قلراتسآ یساپل

 ةأرملا عردو ثنوم دیدطا ع رد اربز ردطاغ هلغل وا موسم هدننا ونع اطر هلي أت

 ون هلیئوکس كفاکو یحف كن ( دکن ) ردطلغ یرزهخد هعرد كلذک رد رک ذم
 یحف كيا( دلملا ) رددآ وص ر هقشو هلنیتمض ( اک ردیدآ وص زب هدندرو م

 نم ادل" لیفلا دلث لاقي ردهنسانعم كلسرت قيويص ىع ليف هلياوكس كمالو
 لامعتسا هدناویح راس ردصوص# هلیفوب هک رد ح راش اقیقر مس اذا ینالا بابلا

 هدننزو باتک ( داملاو ) ردنغل هلنیتعفو لينوكس كيو یحف كنات ( دملا ) رفلوا
 ضعب لوقلع رولوا رک یسوریک کروند هیوص هحزآ نایلوا یسهدامو لصا

 دوخای رونید هیوص هجادقمرب نالق بولک ربا هدرارب تشرد یسهلوقم قلشاط
 هدنزودع دغو روند هوص نالوا لئاز هدنناکنهزایو روهظ هدنموم شيق

 هر یسالوقم روقحرب هکردهنسانعم كلغا ذاختا قردلواد# یوص زولوا ردصم
 اذآ لوالا بابلا نم ادم ءالا لج رلادمم لاقن ردکلبا ظفح بودلیکریاوص رادقم رب

 ردهنسانعم ققلازآ ییوص و رافحالاو ایاکراق رطلا ءام لعح ناب ادم هذا
 انفا یتبلص ءام كلالف رلنولاخ هکهنسانعم هءام نفر زرد ءاسللا هتد هلتساثم و

 دوخا كمر وشد هڪ PG فا هدننزو هح رحد ) ةدم ربلا ( راذلیم هنک یرهلا بلاغ



 E 0 ما امو ديپ E - راش هتف اذا لوالأ
 زول رکلای هروک هلو ثكفل وم هسح و رار د ا هللا قمالصا

 ecib را تدر یخدهدناسااعقاو ردفلاع هیدلجو و رولوا قلوا كما
 | رد هتسانعم قمردناط هرحما هوب یو درو یمننا ردسسوم هلی رابع قرب ب
 e هکم هنا یناویح لقاشطو غبصلا ىف هسغ اذا بوللا درت لاقب

 | ناکم اهکلد اذا ةيصلتا درت لاقي ردهتسانعم قیددشوغوا یراقاشط

 | لتف قرهیلابج هلغاح روك یتعی نیزنسکعیا حطق ینرارط ینو ییهحبذو
 هر اهحادوآ یر نا ربغ اهل ادا دحص+ذلا درب لاش ولو هتان

 .كنهددشم هیقوف یانو ت كنم ریه ( دارالآ ) ردا تارو روند هروب فیعض

  کمآ رد هدنزو لاعتفا لصالا ف هدیسیکیا هک هابا هثاثم یا ( داریالاو ) هسک

 0 هدزواینایب كحراش اد رت هلع اذا هدراو "ربشخا درا لاقب ردهتسانعم كلا دیر

 ۱۳ وا تراقتم :یرلحزح هد ژو .لمتقا یدا درنئا هدلضا درا وشا
 1 هیقوف یا و هسومهم هتلثم یاب و بولوا ماغدا بجوت_بم یعاقجا كنبرلفرح
 ۱ . هیدتلثم یا ءاتو هیات هثلش یا ندنفیدلوا عنام هتحح كماغدا هلغلوا ندهروهج

 ۱ نر رمط نوی یاویح یندو هدننزو لیعفت ( دیرثتلا ) رلیدتلوا ماغداو بلق
 ۱ درت و اهد رب عع دح؛ذلا ا لاقي رد هن سانعم كليا لعق نیزسکعسک

 e یا رطم نم دنرثت ضدالا باصا لاق ردعسا یک نیت روند هغشالیب

 ]| كمك بورتوک هنسودروا قرهلوا رادجخز ست یورج دن رتو فیفخ
  (نادرتالا ) ترم لج اذا ےک را نم لوهجلا ءاتب ىلع نالف درب لاق ردهتسانعم

 در روید هی هدر هدنزو هو هواوی شاپ لمینت زو نار

 ۱ قورعم هدر رونلوا بمر هلقمه رع وط كتا هنن وص تا ردماعط نانل وا رعیعت

 ۱ رادقمرپ هدننزو همطعم هد رمو هدورتمو یدلیا ضرعت اکا ادا فوم نا
 تناک اذا ۶ هد ریم و ةدورثم ضرا لاق روند ر شلیا تیاصا یسید راشای روغي 1

 || لاقب روند هغلوا قب راي قادود کیا نتف ) درثلا ( و نم ےل ااصا دق

 و مهاربا نب یسیع روهشم ثدح ( دورثم ) ققشن دد یا در هتفش یف

 وات 8 یا ویح هک روند هیسک لوش هدننزو ثدح ( درثملا ) ردیمسا
 | 1 کروند هباصق نایلوا نیکسک یغاح لوق لع ردندایهم هک یلیا د هلا
 ۱ رما ( دیرثلا ) روند هلآ نانلوا رکذ هدشزو حاتقم ( دارتلا ) ردندنایبنم

 | ادیب هیدیکما هدوک هکروتید هعبش ندبا نوکت هدنزو كارش یک رابف هدنزو
 لا ردهتسانعم قتلوا ولنا یسکوک كنهسکرب هدنبزو ءادنرغا ( ءادنرتالا ) رولوا
 ی ذوع هلی تم هدننزو یاس اا بدم مع رتک اذا لجرلا یدترثا



۱۰۸۹ 

 قرفوتلود هروک ذم یاتعم بول وا یواو ودا وبشاو روت وا اا
 لاقبهنسانعم قلوا میقم هدریرپ دولوا ردصم دلنیتخف دلتو ردشنلوا بلق هبات نوحا

 سیقلا دبع هدننزو دارکا ( دالتالا ) هب ماقا ادا عبارلا بابلا نم ادلت ناکا دلت
 لجشوط هلیض كنات ( دلتلا ) رونلوا قالطا هرلتطب هجا رب بعشنم ندتس هلق

 رب هیسکریو پودنا عج لام هدننزو لیعفت ( دیلتتلا ) رونید هنسیروای كنشوق
 عنموعج اذا ادیلش نالف دلت لاق ردهتسانعم كلبا كاسماو لع بویمریو هتسن

 ردندیماسا هدننزو ربیز ( دیلتو ) هدننزو ربما ( دیلت ) هریغنع عنم والام عج ینعی

 هک ردیدآ عسضومرب ( دوتلا ) ردیدآ رجشرپ ندنراجثا هیداب هلیعض كناث ( دولا )

 ` قفز هدننزو دز ( دلا ) ردششلوا هیمست هلکن | هلغلوا یبنم 4 رهش نالوا رکذ
 دودشنا لحتالو قفرت ییعب دعنا یا اذهای كدي لاش ردهنسانعم ناتو تلوهسو

 كدي وبشاو هلهما یا ادیز كدي لاقب ردواو لصا ید كلو اقوا 0

 كدب ور رد هياط فاکو رد رها لعف مسا دوخأپ رذرو رج اکو! رد ر یس هک

 هغلوا ردصموو دز رحم دزدی لاشو ردشلیا یصحهغل وا لعف ما كلام ناو یک ٠

 رتعسومرب هيه كلادو با ( دن ) رولوا ندنلیق باقرلا برضف هک ردینبم

 یر روند هخاربط شاپ نالوا هد هز رز هلن تحف ( دالا ) £ حلا هالا لصف ۶

 رول وا ردصم دا و روند هفلقوغوص و هنسانعم یدنر روند هغلخایو هنسانعم

 هنسانعم كم وش واو یدناذ مارا بابلا نم دان یشلا دبا لاقب هتسانعم قوا كانم

 | ردهتسانعم ج سما رد زیاج هلی وکس كنم یهو هلنتحف داخو دراذا لحرلا دش لاق

 رونل وا قالطا هان نالوا میالمو هزاور و روند هنغر و ام رخ نالوا قشم و و ۱

 فک (دشلا ) یکرب شاي رووا قالطا هناکم شوخا نایلوا قفاوم هجارمو

 هسک شمک قوغوصو شموشوا ودن یا د ناکم لاق روید هرب وا

 نوغاوطو قشموو ر هدن زو هح رق ( ا دورقم ا ل لجر لاقت روند

 هدنش زو هازجب ( ءاداثلا : دشلتم ءار یا هد زرف لاش رولوا فص و هغلیوا

 هاد ألا نااب هدنلم ربقح راب نم هزوک هبناس تاتساسا رووا قالطا هب هب راج "

 الصا یبرف هلغلوا هرجاف هک ایوک ردمانشد ةادا هک یک یرلکدید ةبط لا ناای رد
 ۱ رز لود دا نا هام مور تاقشد مكد زجاع نو ردا یشیدلاق یر ۶

 بس دارم هداروو رول وا فصتم لار یفءض و ها ر یزرکا هب راچ دال وا ۱

 ءاقجن یا ء ها ام ا لاق رونلوا قالطا هواخ نو هادی و زد لوا یمهبراچ

 ) DE ک هبطر رووا قالطا هن واخ ولتا یسهدوک هدننزو هذب ( ةداملا )

 )د رثلا ) ا فاد امف لاقى یک تب وط درد هنسانعم نع الزوم” هد زو هلاهح

 ۱ بالام و رنا ذوب لاش رد هنس انعم قمه غ وط هد رخ هد رخ کما هدنن زو در

 ۹ لو
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 لاقىرونډ هماعط فک دیو [ شیرقنم ینادیب برعلا حصفاانا ] مالسلا هيلع هلوق
 ون د وخای عضوم رو ردب دآ لحرر هدش زو نادیم ) نادب ( ؟یدر یادی ماعط

 1 ۱ رد دآ وص رب صوص هنتعاج بالک نب رفعح

 هدنازویدبرف ( یدیزتلا ) ردید آ عض ومرب هدشزو ح رز ( درت ) # ءاتالا لصف م

 1 وب هروک هننایب كل رلح راش زد عاش مات دع نر دارم هک ردکع د بوسام هدر

 | كا ( دیر ماه ) ردهدلب رب هد هک ردقل وا هل هم یاز نالوا تاوص ردى

 ج | سسفلا د وچ ندم نب دمع روصنموا یدهلا ماما رده رقر هدنساصف | رام هلیعص

 | شنشک هک ردیعسا هرب رک هلیحفو یرسک كلا ( ةدقعلا نو ىد راما ملکتلا

 E ید هنا یرلک دید توا هحولتطو ینوډک نامرق ینعب هاو ک و ردناب یرلکدد

 |[ لوقییع ردب ویک نامرذ هک زدیمسا ءایورک یخدو هدننزو ج بز ( درقتلا ) رونید
 ۱۱ .یعق كن ( دلتلاو ) هدنزو بحاص ( دلاتلا ) ردنشح مسا روند هرازبا ع وجج

 ربما ( دیلتلاو ) هدنزو باتک ( دالتلاو ) ردتفل هلنیتصفو لینوکس كمالو یعضو
 یدازیاخ كنهسکرب هدشزو مرکم (دلللاو ) حف كوره ( دالئالاو ) هدننزو

 . | رووا ریبعت عدق لام هک روند هنسهلوقم یثاوعو باودو هراجو لوق نالوا

 | هدننزو دوعق ( دولتلا ) رونل وا رعبعت ثداح لام هک ردیلباقم ش رطو فراطوو
 | ۱دلاتناک اذا یناتلاو لوالا بابلانم !دولت لالا دلت لاق ردهتسانعمقلوا مدام

 ۱ ق هبماقا اذا لوالا بابلا نم. ادولت ناکلاب دلت لاش ردهتسانعم قلوا میقم هد وی رو

 1 ۷ لام هل رسک كنم زمه ) دالیالا ( رد هل دبم ندواو هاو هدر: و هرزوا یاب اللح زاش

 ۱ لالادلنا لاقب ردهتسانعم قلوا یحاض مد لام ها دیلوت هدتناب نعي كليا دیلت

 :E شلاق ندیکسا هدننزو مظعم ( دلتا ) دنا لاماذ ناک و هدنع ما اذا ادالتا

 ۶ * ( دیلما ) يدق یا دلتم قلخ لاقب رونلوا ریبعت یندقوح روا قالطا هبهتسن

 ۱ رايد یکی ۰ هدم داب هک روند هک لوس هلن ( دلتلاو ) هدنزو ریما ٠

 ۳ :دنااماراد روت ةمالسا زاد نکیا كجوک بودیا دلو هدیریغ كنیمالسا
 f دمج لصالا ف یک یرهبراجو یرلمالغ و کز هلوا شاو اعو وشن
 ۲1 شو او ردا هداروا بولیرونک هنسهکلوا برع نکیا كحوک بوذا دلوت
 زا 3و هرابو دیع رک یدنلوا هانک هلمالسا راد ندر هدعب روند هننالوا
 ا ادم کا رار تخ لوق لصالا ق نوا ىراس
 ۳ فا ادل ومو دلوع اک هج رولوا هاو هدلتو هدیلت هلسیا هب راچ و

 نا ] شمش ثیدح یفو ةيامنلا ف لاق رونلوا قالطا هیه راجو دبع نالوا دلوتم
 تدلو ىلا ولو [ هد زف دلت اهدج وف ةدلوم انا طرشو ةيراج یرمْشا الح را

 در هسا رول وا رز رب وه هتیفو ضرع هدروک ذم ءدام رکا عقاولا قف مالسالا دالب ف
 سس ا

 روتل وا
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 ف  Eردا عت سم هدقاعس كو ف دن هارو رد)یعتسم جد هدواڪس كجوکو

 و

 قاسم رو ردهد ات هک ننساها وااو هب دیار نالوا O E هنسهلج و

 ره نکل ردشلوا حالطصا ءاول هدههاكتموكح نایسح هغلوا بصنم هثکب

 هد زاچ و دنج هدماش و قاحو ءآولو دن هدنراید مور ردفلتحم زرعت هدهکلوا

 قاتسر ردیسهکلاوا ناهفصا یهدلابحو ج وسط هد زاوهاو هروک هدقارعو ضرع

 هکروتد هه وامام و هلیح نالوا لمعتسم دنبو یا زوتلوا ت فال و

 رلن و روشلوا ریبعت یدنب وص هکرونید هنبد س وص و روشوا رییعت دزود و دنف
 نالوا دقعنم هلا زرو هدنن و وا خر طور ردم دآ عضوم رب دنبو رددوا ندیدم راف

 یرلشا دن رف كنەسك ماب دنس ندهق اش مآ هل رک كىا ) دلا )لر رود هقدي

 نب ماح ن نطق ن نیفرب هد راول بک کرد حزم یدا تعاجرب هکردیسا
 نیاتسدنس دنس و ناتسدنه دنه هک یدیا راو ولغوا حوا مات دنیو دنسو دنه كحو

 روډ وک هد زو هدوقس ( ةدونلا ) ردحومشم ود لیلا 9۱و ایا
 دو هودنب ن فوع ردندلابر مالعا هدنزو هب وطقت ( هبودنب ) هنسانعم رد

 هام من روند دی وب و ب كواوو یعف كناب ( دوبلا ( رد رادع هبودنن ن

 یدېو ردهبلعت ن ثرالا ن دعس نا ند رع ریهاشم هدتشزو یرکس ( ىپ

 ردنوتاخ هفورعمر هک ردهعیر تنی( دې ما ) رددآ عضومرپ یدہوذ دوخاپ
 (دلاو ) هلیعف كلاب ( داوبلا ) روند هبیهاوو تافآ هدننزو دهاون ( دهاولا )
 هدردیح ( ةدودسلاو ) هدننزو دوعق ( دوبلاو ) یک كباب (داسلاو ) هدنزو دیک

 ادا ود وات اشن و مات ک رد سام تیک و رزوآ ةو قلوا عطقنم Ng هدننزو

 تهذاذا ةدودیو ادویو ادایو ادیو اداو دیس لج لا داب لاش ردنرابع ندقلوا

 ردوا ید یریسفن لأم كفلوم بولوا سفم هلا كاله هدهراس لوصاو عطقناو

 تبع اذاادوب سا تداب لاق رونلوا لاصعتسا هنسانعم ق۶غاب شنوک دوی و
 هدتنزو دیع 1 یی یک ۶ الف روند هناا ..لوح هدنن زو ۰۱ مک ) ءادیلا (

 تاوادی و ردنافص ی یزودی اریز ردقاوا تاوادب نالوا سايق هدوو

 هنا کس ) هنادسلا ) ردیدآ كضرازود ر نيم رطا نيب ادو ردن داعا رمسکت یزو

 ہدنابایب ابنت ینعی ہد ءآدہ لوق یلع رولوا مسا هک رونید نکا ناب یشد هدننزو

 ی ردشلیا مسر قرهلوا مسا یشان ندنبهو یرهوج سپ روند هتنالوا نک اس

 ( دابو ) هلیسانب هرزوا ج كلادو ینوکس كنايو یعڈہ کاب ( دی ) رولک تاناذیپ
 یا لیخح هنادابو هنادي لالا رثک نالف لاقي رد هنسادعم ريغ هلیعاپسا كتاب
 عم هدهریاس لوصا نکل رولوا نوجا العتسا ینعی رولوا هنسانعم یلعو هناریغ

 هتمو روللوا رییقت یروتوا ندنآ , هک رولوا هتبسناتعم لحا نمو رد

ِ 
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 ص تم سس تو سو تی سم و ..ی تب سس

 ا یاب قاق ا روم هدنس هقرا قلا ىيا ىغا ندفدأتو
 لقعلا صقاو ديك تن اعذاو زنم هف هنسکرب هدن زو هدالح (هدالبلا ) هیفک باق

 لا یه ةدالبو دلنوتلج لا ذلب لاقي رد هت اتع قاوا لوروکو
 نت ماکو نهذ دنک (دلبالاو ) هدنزو ریما (دیلبلا) اديلب ناك اذا عبارلاو

 ۴ ریسفت لباقم هدلحم یدل فوم ردیلباقم کذو نطف وود ی نالوا

 1 نکل رولوا شاوا لباقم ةدالح هکلیا هلاحا هننوضم كبآ 38 بودا
 ۹۱ نسنکشا دیل و ردنیم قرهلوا باقم تناطف مهو تدالح مه هدناهما عیج

 1 هل وا شا بتوتلطاسدن هل وا تم رو ضک زر ردق ره هک ر روند هب هاد نا راق

 1 نامزید هللا مظع دلباو كا رحم هطشن ال یا دب نود رو لج لاق

 ۱۱ قالا مظعلا یا دلبا لحبر لاقب ردن دنس همزال كنآ تدالب هک روند هیسک

 | ندنلاط هد زو لعق ( دیلتلا ) روند همدا توت قو هوتعم ( دولیلا )

 اا راک بولا هجو هثیثر الصا ندهیورخاو هیویتد روما هکردهتسانعم قلوا

 | ىن نداخم و دوحو "یشا هج ۸ اذا ادیلبت لحرلا داب لاقب ردنرابع ند_قلوا
 | لح ادا نالف دلب لاق رد هتسانعم قلوا هرزوآ اسما و لع اعاد بولوا هر

 ۱ هسفت برض اذا لجرلا الب لاق ردهتسانعم قلاچ هر یتسیدنک مدآربو دح مو
 اإ اذا ةيامسا تدلب لاقب ردلمعتم هتسانعم كليا رطم كاما دولپ و ضرالا

 || ( یدنلبلا ) قبسی ۸ اذا سرفلا دلب لاق ردهتسانعم قلا ور ۲ یتآ شدایو رطا

 1 اف ےسا ( یدنلبلا ) رود هش نالوا ضب رع ك هلا یصقو یڪف كمالو ناب

 ]  نابنا ما ربثک ولتا یمهدوکو رونید هيمود كک را نالوا یوقو بلص هلیس دین

 ۳ روت رح شا ندیکسا هدنیزو نسحم (مدلیلا ) زونید اوج و
 ۲[ ثالوا یمانعم دلب وو یدنلوا رک ذ هکرد هتسانعم قلوا ولشاق قحآ هلیعض, كلاب
 ۱8 2 و نالوا یرم هجءراد دوو تمام لوا ردذوحأم ندهدودع ضرا
 |[ هدنزو سو رق ( دودلب ) هتئیه یا ههجو ةدلب مما ام لاقب روتلوا قالطا هنفلقو

 كرك ردیعسا مسقلا ةاصح هيض كاب ( دلبلا ) ردید [ مضوم رپ هدنسیحاوآ هنیدم

 | راش اط هد رخ لوش ممقلا ةاصحو نوسلوا ندنوشروق كركو ندشموک و ندنوتلا
  یرلنآ هنیرزواو عضو هرجا باقر هدرلرپ ینیدلوا زی رعوص دوخای درفم هک رونید

 ,ESSEN رردیا م < 2 هذن زلت هلش رط و و رکود وص ردق كح هەروا

 ۰ 9 ) و زود ید 93 یک لقچ مد رخ ندناح و ندنوتنا کرد حراش
 [ دوس هلیئوکس كولو تحف كناب ( دفلا ) روند هتکوک كنحاغا هنق هدننزو دنمم

 | هدنعج ردبرعم را هرزوا نایت كح راش

 هدقاربب «آول نکلا ردراو یزلعما یک هیارو ءآول هدي رع كغاجس روند دونب

 ررليتسم

 هت تناتعف رمیکا ع روند ررغ اس
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 ل

 رردا سایق ینیوص كزکد هلکن آ رد"یشرب یک لوق اش قلاو ع ونصم ندنشروق

 اقلطم دلب و ءالا ح اللا ام سيق صاصر نم هنهوهو دلبلاب ءالا ح الملا ساق لاقي

 كرلشاق رولوا ردصم دابو رلیدلبا قالطا هک یسا ورح روال وا قالطا "هر را

 يعط كا رد هانععو ید هداب هک دج ا ایک قلوا قحآ هداس ندلیق ینلارا

 هدلب هلی هدناهما ضب با ناک اذا عبا را بابلا نم ةدابوا دلب لحرلا دلب لاقب

 هري لوشو روللوا قالطا دن سصنعو لصا كنهتسرب دلبو رددیقم قرهلوا مسا

 اهطقو بویفل وا رفح یسهلوقم قاجواو هروقح ر الصا هدنآ هک رونلوا قالطا

 زاغو هلوا هرزوا یس هیلصا تقلخ ینعب هلوا شمالیا رمیغت یار رب بونا شتآ
 هک یک ماشو قاع روند هناکم سنحو روند 8 دود ایا منت روت هوا
 رومعم هک هب هعطق رب نالوا ز رفم ییعی هصصحم رح ندن ردقح هلوا هکل واو تیالو

 ةرهاقلا ةدلب وماشل ادلب نمقشمدةدلب سپ یکی شد و هرصب هاه روند هدلب ردل وهآمو

 ند هل شعع ح ویش رددآ روش رب هد زاید سل دنا هدلبو رونلو ا رییعت هدنناونع یصهدلب نم

 نوعا ضرارب سان رول وا ردصم از هاتف دلبو ردنداروا یدلبلا دم نب دیعس

 یرب هدام تماقا هدن آ هک ردهنسانعم كفا تم زالم 6 ۱ رەنا لاف لر یرب
 لوالاو عیارلا بابلا نم ادلباو دلبو موقلا دلب لاقإ ردت رابع ندکلیا هلئاقم ها رب

 میقم هرزوا ماود هدربرب هدن زو دوعق ( دولبلا ) الع نولتش ضرالا اومژل اذا

 بابلا نمادلب ناکلاب دلب لاق ردهنسانعم كدا هداب یرب لوا لوق ىلع قاوا

 هب هنسن رب یدارب هل رسک كەز ( دالبالا ) ادلب هذخنا یا همزلو هب ماقا اذا لوالا

 ىس هاد كنهسکرتو هما اذا هاا هدلبا لاق ردهنسانعم قلق مزالم ما ودلا ىلع
 قا هرب و ةديلب ما ود تراص اذا موقلا دابا لاش ردهنتسانعم قلوا دیا

 هیانک ندهقافو رقف لاک هک نول وا یوتعم رکو نوسلوا قیقح ك رک ردهتساتعم ||
 هنرب یرب هدشنزو هلعافم ( ةدلاپاا ) ضرالب اوقصا اذا موقلا دليا لاقت رولوا
 یصعلاو فیسلاپ هطلاب اذا ةدلابم هدلاب لاقت ردهنسانعمقمش روا هلکنکد دوغا ولحق

 ردذ وخأم ند هی [ ثدالب هک رد هتسانعم قلوا لهاکو دنک هدنن زو لعفت ( دلتلا)
 ددم یاه یشان ندتمادن دلبتو دلم دض ةیادلاو لح را دلی لاقت ردیلباقم دلج

 هتشک رسو هی دم قفص اذ ۱ لح رلا دلی لاش رد هنسانعم قلاج هنت رب یر یرالاوند 1

 سا ا ر هنسن رپ و رحم اذا لح را دلب لاش رد هنسانعم قلوا ربع و

 رد هنسانعم كم ود هرو فهات اذا لح را دلت لاش ردهنساتعم كيا فلت و

 هنسهدودحم ضرااپ هنس هدلب كنهسک رخاو ضرالا ىلا طقس اذا لج زا دلبت لاقي

 یدنش اعطقو ربغلا دلب ىلع طلست اذا ريمالا دلي لاق رد هنساتعم قلوا طاسم |

 دحا هبام داب اولزت اذا موقلا دلی لاقب ردهنتسانعم :كلإا لوزن هدلب نایلوا



  ۰ ۱ A٤ته 2 رس #9

 ۱ ی رود یسهبعلق اغ رو هدنساذح تكطش رم هدفلس ردشانا غالبا دییکیا.نوا

 یداو هلحد ماو اب یداوس نالوا دوج وم الاح .قناو دروصتم هدعب یدنا هدلحم

 | جرحدت ( ددغتلا) یدنیا امس هليا مالساا ةنیدم ید یرو رم ربش هلغاوا مالسلا
 هبشت هتلها دادغب د واي كمد عو دادغب نب ییعی قلوا بسنتم هدادغب هدشزو

 هبشت وا دادفب ىلا بسا اذا لحرلا ددعب لاقي ردهنسانعم قغلول دادغب نعي كليا

 وا قالطا تای توش هدادغب :یظذل هد داغ ند هداموت هکردح راش اهلها
 (دفای) ردندن لا رق طساو رد هفورعم دی رقرب ( هدنغاپ ) ردندنلسق هرماحاو هلطایه
 1 دلبلا ( رد رعه تا رد هدلب رب هداتلایا نام رک رد هلننکاس ع اعجا هک هد اف نوک

 ۰ حراش ردیعسا یلاعت دارا امفرش هد رکم 5 هلی وکس كمال ) ةدلبلاو ( هنر حد

 دابو دلب هروک هنا هدرباصب كفلوم ردندنلسق قالطا ملا هبایرت امیخفت هک رد

 هاب رلتمافاو عاقجا كنناکسو ناطق هکر وند هناکم لوش نالوا نیعمو دودحم وطیحم
 نایلوا نادابآو رد هلتهح و قالطا هدلب ه مش رولک نادلب و دالب يح هلوا رتأتم

 تاوما نطوم هبیهربقمو تارىح نط وم هارو شوح ونط وه وقالطا هدلب ههزاقم

 ناکم نالوا دودسحم قالطا هدلب هغلقحآ نالوا هدننی نییحاح و ردینیم هنغیدلوا

 هک رولوا هاکو ردهلتهح ول هنس ه رهم یک وک كةود كلذك رد هل رشت هروک ذم

 هستم ناشن و ربا هلب راشعا رفات نالوا رکذو رول وا راعتسم هدناسنا ردض

 رونلوا لامعتسا هن رلانعم مازلاو تماقاو موزن هلیراتعا تماقاو رونلوا لاہعتسا

 دام او تشهدو رمح هلیتبسانم قلو ربع هدننطوم رمغ ه هسک نالوامزالم هنتط ومو

 هلب رابتعا هجو: رر ند نفت رعت رج ره لصالا رونلوا لامعتسا هن زانعم نهذ

 ةعطق ره نالوا نیعتمو ریقمو ریعسم ندنفا طاو یهتنا رونلوا لامعتسا هدانعم ررب

 ندان و ندکلنش یتعی ماع 3 رکو نادایا یتعیرماع رک رول واقالطا هدلبو دلب هضرا
 البو روناوا قالطا هغارمط و نوسل وا یلاخندن را تراعیسهلوقم راجثاو تعار زو

 تنش وقف هود و رون) واقالطا هیاس و هناخو.رون) واقالطا هناتسرا مو هرارم و ربق

 كلذک ردیمما درهشرب هدرع نا :ربزج دلبو رراقح هطروع هدا کروند هتسا وب

 كغاطرب هدهرمض ىج و رددآ هن رق رب هدنساضق دادغیو ریش رب هدنسهکل وا سراف

 و لاق روتیک هامتو زا نالوا هدهتس لاو هددجو دلبو ردیسا
 ردص رولوا قالطا هسکوکدلبو یک را آ و رثا رولک دالبا يج هدانعمو را

 با مامن هک ردیسا لارتمرب ندر لزانمو رووا قالطا هنس هبآ لاو هنسانعم
 قرصتم ندنآ هعهاکو ردهعطقرپ هداس ندنکاوک هدننیبام رلل زنم مان م.اذ دعس

 هدنلکش سوقو ترابع ندهریدتبم بک اوک ددعیل هک ردنا لوزن هبهدالق پولوا

 هک زونید ههه یراک دشا رییعت لیدنقسا كرليجمك دلب و رد هدنح رب سوق رنو و

 ۰ ل 2



: ۸۳ ۱۳ 
 سبب کیس هیچ سرو تموم یو ور ا

 رح هدر روم حدقو مد هدنن زو د رص )دعلاو ۱ هدننزو ب رقا ) دعي الا ( هدوا

 لصا هو ربخ ال یا دءد و دوی ا . ریغ) دیا لاقت رون) وا لامعتسا هت اوم ثعفنمو

 ردشلک مزال اک ر و نم یانعم ها وا افت دیس انف رعقو دک ور و دودو دعا

 هک كدیارب یو روغ هدص وص> ر نوعا نالو لو دعد و دعا رغ نالو سب

 مد ۲ لد هداس هقفو یس هشیدا ردقو یرظنو نهذ كحدنا عالطا هتقیقح و

 لثاط یا دعب وا دعب | هداه لاش و ردکعء د د داک د خاص هح و هدرا دا وا

 نالوا هدف كنآ هلغاوا هنسانعم یذلا ین هک ام هدارون هکړد دا ناش ةدنافو
 یا لچب 4 هتیفات د وخ اب رول وا ك٤د رد دنا ندنال وا زاد و و بولطمو من جفن

 هک ر دکي د ه کص ) دعر ( روا وا كعد ردق و تعفن ر واتقیقح و روغ هدننات فنآ

 رد هسر ودل وآ ak قاطو ی هس ر و لوا ۹2 اد رفم ردیلب اقم لبق

 (داعیتسالا )اک دهد یا یک دور تح لاقش و بصالاب ادعد لعفاو راب دعب نه یحو

 هکر د هتسانعم كلا دع قاراو دعا یی هنع دعا لاق رد هسانعم قعشلفا را

 رول وا ا

 هدننزو ريبز ( دیعبلا ) ادیه هدع اذا "یشلا دعبتسا لاق روئلوا ریبعت قغس#اررا
 ها هج هرکص ندنآ هدیکرت یک تاریود ردیعج تاد رد غصم ندنظفل هدو

 تادیعب قرهلوا ریکمو قارف دیعب یا نیب تادیس هتارلاش هنم و رونلوا ربحت

 تق راقم هدعد ناو ز ک هعفدرپ نت مدآ رب ۳ AG اے كح راش رارپد ید نیب

 زک د نب تما دیم هک او هدک و و ترک دلی تارا e بالا
 هدارو رولوا كيد /مدروک ق لارآقلا ما دک مد روک غش یاو

 رق یرغصت كفو رظ ارز ا یرلص اف كب نیپام هک رد درفم

 هک رد هاكر ( دما )روک دمار ورد زرا اغ رود
 یو رقت ریذصت

 دعو را ردا دارا ءاعدلا دود هد هلم ی راک دلیا داغنا هدر ی ءا ما بص هایطخ

 رده)نا ماکت یوا ن بوک لوق ىلع مالالا هیلع دواد ادا رد هدن ربدش نال اعد

 هدنر دقت دیلصالا و ةلدجلاو زیمالا دور یرالوق دعر اما هدر دجاج د تكنیفا وم ښو

 نالوا ۳ ندتاربا ی قارا ندتهح تبسذ هکر دیلب اقم براقا ( دعابالا) روت وا

 نیلاد ) داد غن ( ردب دآ هح و هع هدننززو یاس ) نادعت ( روید هر ۳۹۹ ٍ

 ترد هک هلعدقت هرزوا ردآ یر رهو هيا نیتمضم كلاذ ( ناذغیو ) لا نتلمهم

 عوج هلیم ( نادغمو ) هلیس هینب هشت ( نیدغبو ) هلنوت ( نادغب و ) رولوا تغل
 داب آ تشو رهش نالوا ییاملا راد كفا ع هک ردم |. مالساا دن دم رد ر وص ید

 هل وا e مص خب ردهیس راف هک هک رد دادغر یر ومشع هک رد ح راش ردقح هوا

 رلصعم و ردد وس ص رزوا قوا نفح داد عاب هدعطاق ناهراو ردکعد مص هیطع

 هبا هدایز ید یرلتروص دادم و مادغب و ناذغمو نیذغب و ناذغب یا هج لاذ 0



۷ YT oT Ve O FN PY ا ی ۳۳۲۳ ےک رہ ب هر ۵ ا ۰ 
> OE SA OR E روا 3 ر م 

  ا دنربلا نل ةرع ضو رواوا هدننزو لخطف هک ردتفل هدرلیخف كلارو رواوا هدرلیلق
  هجاعشش واتا یدوجو هلیسهین لعاف ما ( ةدنربلا ) ردرلژدحم دنربلا نب مشاهو

 كنهممتم یازو یف كلاب ( هد ز .) معللا ةرشکلا یا ةدنريم ةارحآ لاق روند هواخ

 هلیسهدایز واو روند یودزیو یدزب هدترسن ردد آ هن رق رب ندنلاعا فست لوکس

 ن ن روصتم نالوا یسلاها و ینیعع یاقهد هموقم هبرق ندنب رمعم

 . زا دا ثیدحم یک عماج ندراخم ماما ردنداروا ردح و هک ةت یدو خا هتک
 | ردعسا هتسانعم قلفاربا هلیئوکس كعو یعض.كناب ( دعبلا ) رديرخ آ كا كرلثدع

 هتساتعع قلوا قارا رولوا ردضم ذعب و برق دض یا دعب ام لاقب ردیلپاقم برق
 روثل وا لامعتسا هنسانعم تومو برق دض, سمامنا بابلا نم ادعي "یا دعب لاق

 یتسانعم هلا هدعبا راربد هلادعب هدنعقوم اعد .دب رلب عو تام اذآ لج لا دعبا لا
 .فیهروک ینآ یغد رب نوبلیا دیع ندزب ییهسک لوا للاعت قح هک ززا هدارا
 1 هرزوا تیردصم نالوا راتم هدرلنوو هدانعع وب راو د روت ا ردکءد

 ۱ هک هدننزو باتک داعبو دعبو ررد هل قععو هلدعب هلعف می ونب ردقلوا تو یا

 ۲ ندنایح دوخ اب ,دد رمخ هک رول وا لافهتسا هد رعع نی رغ و نعل رد ردصم ید و

 | یار هلاه .دعبو دعبو انيل یا اداعبو هلادعب لاق رولوا كبد نولوا ديعب |
 لاقب ردیمزال كنهدیدنا رود ارود هکر ونلوا لامعتسا هتسانعم تسرد رکفو مرحو
 لوقت ردعا هنسانعم قلقاربا یک دعب هدعبو مرحو یر وذ یا ةدعبو دعب وذل ها"

 ۱ دهم یاوا قارا ید و دلتتحف دملا ) دبارقلا نمو ضرالا نم ةدعب اب
  [ا لاق ردهتسانعم قلوا كالهو تبرق دض جبارلا بایلا نم ادعي رادلا تدع لاق

 لاقب رد ردص) اب فص و ةغلابم هکرولوا هنسانعم قاربا دعب و كلها ذا ادعب لج را دعب
 | هش نالوا قاربا ردرلتفص ءلیعط كلاب ( داعیلاو دعابلاو دیعبلا )دی یا دعب لازم

 ۱ فقرو فیغر هلت رولک دعبو یک ءامرک رولک ءآدعب ییج كنس هلک دعب روتید
 "زا لاق روللوا داریا نوجا دیک ات ی 0 هاکو يک ناهغر روا نادعبو یک
 اره یک یا نیتهفب دصس ربغو دعاب ریغو دیعت ریخ محت لاقو هغلابم دعاي دعب

 برك كيم ( دعبلا ) ردکعد هقک هغاربا كب ادا لّوا مت دخ یالآ وادم ىق
/ 

 | دیعب یا دعبم لحر لاقت رونید همدآ ندا فس زارد و رود اد هدن زو لعم

 هب رذ دن دعرا لاق ردهتتسانعم كليا درعد دلی رتمک كن هری ) داد الا ( راقسالا

 را یلاعت قح یتم ربظنا نع ءاح یا هلا هدعیا لاق رونلوا لامغتسا هدنعق وم ءاعددب و
 | یتآ لاعت قح یتعب هحل یا هلا هدعیا لاقیو نودلیا دیعب ندحالفو ريخ یآ

 (دیعاو) هدننزو لاتف ) داعبلاو ( هدنزو هلعافم (ةدعابلا) نوسلیا دیع ندتجر

 ناخ چ و داسو ةدعایم هدعاب لاقن ردهنسانعم ثلبا دیه هدننزو لوقت



۱۰۱ 
۲ ۳ ۹ ۱ 

 أ یک *امشعو اینو ۰« ادعص رثوو روید هلع رسا ناک ا ر هک و

 نا یا اد ربلا هب دحا لاق ردتن وم فی ارب ز رد وم نالوا دراو هدننزو هالعو

 ةعير ندایضما ربهاشمو ردبقل دريخا نب ساع هلی كلاب ( ندربلاوذ ) ةرقلاب

 قب هک یدبا مدآ رت ندنس هلسق راح هوس هیت رغصم ) د رب الا ( رد كحایر 9 ۱

 د رپ او رد دا رعش یع و ربلا د ربا و یدنل وا لق هدارواو بودیک هنس لی میس

 لاصاص ( دادر ) ردندنآوس مالعا ( ةدرابلا ) رد رخ آ رعاش یرذع)ا ۹ ره ن

 دزو و هات نو نالس ) نادر ) رد دنرب دحم دادرب ۷ ها را ردن داجسا هدنن زو

 یشرقلا ملاس نب هاربا نادرو ردعضوم رب هلناحف ( نادر ) ردهبرق رب هدنساضق

 نادر و رد روک ذم هدب راد مگ ردخانا تیاور تددح ندنردب ردیقل یدلا 7 را

 یس هلسف ليقع هدند اللب دح و ردید آ وص ر هدووارس و ردد آ راک ا هدهیماش ۳

 دادغد و ردد ۲ وص ر هد درول ىس هلرسق سن ون هد زاد و ردد آ وص ر هدند روت

 ردنداروا یادرملا دع لع وبا یخ نلسلا رهاط وبا ظفاح ردهب رق رب هدنساض

 ار ۳ هدنراوح شع صو و 2 هدننارت سوس رطو رد هب رق هدنساضو هفوک و

 ر هدهماع و و ر هدن د الب ر هد: و یو ر E I E لج ةراد هد هلانو

 هن الف هدنزو جا ) درالا ( رد راد آ وص قاروح ر هدنشاصقف یجحو عموم

 ) رانا 7 ردهدرا قنّوم رولک د رابا یاد نوعغیدل وا لاو رونل وا قالطا

 هدنسیحاوت فاکسا دلب هللاصف ( هینادرب ) ردسقل كنب رب ندندج هدننزو رایدلا درف

 یقوح ) ید ربلا ( رد دار وا لینطا یادرملا لهلهم ۷ دجا هودعلا رد هب رق 7

 ندنماصتا ردندنیئدحم رد ربتشم هللا ىلعبلا یدربلا نب میحرلادبع نب بوبا هک هدننزو
 یرببز هک یدیربلا لادبع نب سواو ردندنب رخأتم هزر هاا تیاور ثیدح رر
 باخرسو ردو هن رل رمح ییاهعلا بیصطا ن هدیرب نالوا یدح ردهدننزو

 ردن دعا درالاوا رد دیهاسا هدننزو دادش دارو ةد رو رد دش دح ةاور یدربلا

 زا یساپ ردهدلب ری هدانا نامرک هدنزو ریس درا ) ریس در ( یدنا دایز یعسا

 هلیحف كلادو كلاب ( ایاردرب ) یدنلوا بیرعت هدعب بولوا یم هلا ربشد را نالوا
 دیک نيااق هدننزو ذفنق رلیج ( دحرباا ) ردیمما عضوم رب ندنلاعا دادغب ناو رم

 كاب ) درج درب ( رد قل تلق أ ر ند ع هدننزو دعا ) دحر ( رود هاب او

 ) ءادخ رلا ( رد هف و رعه ةدلب ر هدنن رق نادمه هاب سینک كيج و ىع” كنارو یف

 هدننزو لعطف ( دنربلا ) ردهدلب رب هدنبرق لصوم هدننزو لیحز ( دیعف رب ) روید
 هلوا شلاق زا هدنرب رب نک رولکح یرومد یعب مدق را هدیا هکر وتید رق لوش

 ییاسارح و ناط روند هب ره وج كلف هک ردا هدننز و دن رف دن رب لوق ىلع



 ۱۱ ناضل رف درب هدنفا بک هک رد حراش هلغلوا موس هدنناونع نام
 |[ ندناسل هکیدلاق رد هیعرش تقیقح یریسفن هللا هعبرا ما رف كفلؤم بولوا رغم
 ۱ | هدیرب نالوا یسداف یسهک درب هرزوا یتیدلوا دافتسم ندحرشو ندشنافو ندهیابنو
 كن راراوط لازنم هدفلس ردکءد شاسک یغریوق هک ردبرعمو فذحم ندنسهلک مد
 هب یا نالوا بکار هدیرب لوا هدعب یدیا راردا عطق ینرلفریوق نوح تمالع
 || ترد دوخاب کیا یهنایم یتعب هننس نیتکس كرهدیک یدنلوا قالطا هدهغالواو
 ال کیا ره هدفلس یدنلواقالطا هدهتنايم كنبات ريم کیا نالوا لقشم ی هفاسم س رق

 || لازم هدزعاسل ریبعتوبو یدیا رولوا بترم هلال زنم ررب هدلحم سرق ترد دوخای
 | سپ ردلمعتسم یخد هدقالواو هدننآ لآزم رداکم منا لازم لصا هک رد رنعم هلبا

 قاویح لار« هدفلس هکرید ح راش ردهدنریدقت بترلا لغبلا ىلوق بترلا قلم
 | ناک و كلذ وعو طابرو ارغث ىف ىنلوق بت رملا ح راش یتح ىدا صوصح هرطاق

 | هک ردوب نالوا مهفنم ندناهما ضعبو ردشلیا دییقت هلیرابع لاغب ةکس لک ف بترپ
 هنس هم ولعم قد رط ردز وخأم لددرب نالوا هنسانعم موز) و توب نات وا و درب

 هبهدن و رو عیرس ره هلتتس نم وب هدعب ب ول وا قالطا هب یاو هغالوا نالوا مزالم

 ٠آ[ نادر «دهنحانج کیا كنشوقیح یدنلوا قالطا هنبوک م كغالوا ندهلج لواو
 . ]| ئاو كفلومو رلیدلیا قالطا هد هنیرلص وصح ناکم كراقالوا هدعب رلیدلیا قالطا

 . [ تک وا كنالسرا اعاد یتعی قنارف درو یهتنا ردیربسفت فطع یلوق الیم شع
 . || كي هک وا كيالسرا رولوا قالطا هدهروناج یرلکدتیا رعت قالوق هرق ندیک

 ا | نالسرا رلناویح ندیشیا یتسس كنا اریز نوچکیدنک قرهرقیح نوجا زادنا یک

 نالوا نییعت هرزوا یرلت آ لارنم درب كلذك ررولوا فرط رب هللا سح یتکج هلک
 مزراوخ ( دیرملا هکس ) راراپحم هج راک وا كرلقالوا هکرونلوا قالطا هرلیحم روس

 بناکلا دمع نی روصنمو ها ربا نب دع نب میهارپا ندنیندحم ردډلع رب هدن رهش

 .یمظعا كرار یراج هدماش قشمد هدننزو یزج ) یدرب ) ردنداروا نایدنربلا

 هدنساضق بلحو لبح ر هد زاوحو رد هدنس هیح أت یادز ی رج ردع ءا ج نالوا

 | ءدماش هلبا هددشم یایو هلنیتصف ( ایدرپ ) ردیدآ رهن رب هدنبارت سوسرطو هیرق رب
 | ( نودر ) ردد آ موم رب هدننزو ج ریز ( دربت ) ردیمما كر رپ دوخای حض وم رب

 هلتاحف ( هدریلا ( ردید آ هب رد ر هدنساصف رامذ هدنع هلا هددشم لادو رز تعف

 تش ةدربو اعطسو نم یا نبعلا ةدرب نم تبرش لوقت روند هنتسهروا كراکیب

 قالطا هدو عو رب لین كاب ( نأضلا ةدرب ( PE BE حج ن یسوم

 | ةقشوا روتلوا قالطا هلع هقسا يجد مرد هدشنزو ءامرک ( ءآ دربلا ) روتوا
 و ید ءاضحر هرزوا ینیدن-)وا ناب هد ره زع هک رد جرم نویکیدلک هللا

POG, 

۰ ۷ 
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 ترضعورش ثاربا هو رکیدکی تدش هدناداعمو یافشیو همصاع هک ی ا
 هک ردیدح او كن طظفل نع ليف كرم و ىع كناپهنع زرد هنعد و ردقامهدب عقورهسلیا

 قحتاو راوشد كيیسلت ربرلغلوا مکعسم و یوق تیاغب روند ٥ رب هر

 هدننزو هنابح ( ةداربلا ) ردیعما لجررب هد رورولوا فوق وم هنتیاصا ههطعهثداح رپ

 نوجا قموغوص وصو رووا ریبعت قل راقهدرا رایدوب هک رونی د هباق قجهد وغ وص وص
 مسد هلی رابع اماع دربپ ةزاوک و فل وم رونید ه يص آ و هلاکنح یرلقدصآ قدرب

 فرعم هلا روک ذم فی رعتو بولوا زعم زیو آ هزوک «زاوک نده راس لوصا هک عا
 ود رار د نارهط ک١ فاط لها تح یدناف هجر هرزوا روک ذم هتحو هلغلوا

 عضو قدرب نوا ققغوص اوص هزاوک هدنروص یتیدنوا پرععو ردح معم

 كنءرمه ( هدرب الا ) رولوا ندنلسق هنابح رولوا كد رب یسهلوقم اب هس یرلک دتا

 رول وا هرزوا تدور یس را كناسزا هکردیما هض راع ۳ هل سک كنارو

 روند هنتلع "التماو هم ردنغل هلناحفو هليوكس كنارو یصف كلا ( ةدربلا )

 رب هدنساطق فست و ردیلع كنویق یشید درو نوهگیدلیا دیرت رو ا
 هب رق رب هدنشهکل وا زا ریش و ردنداروا یدربلا ماس DE ندنرب دم زدیدآ هب رق

 کو وص قوغوص نوحا كلنیرس هسک رب هدننزو لاعتفا (۱داژبالا ) رذیدآ
 نالف درتبا لاقي ردهنسانعم كمحما وص قوفوص نوعا ققغوص یک رو دوخاب

 قوغوص هدنزو لعفت ( دربلا ) هدنک د ربیل دهرسغا وا ادراب هیلع هبص اذ ءالا

 هيف عقتتسا ادا *الا ق دربت لاقب رد هنساتعم ناب زین شو تورا هب وص

 نوعراقدلوا نیس رووا قالطا هماشخاو حابص هلیسهین هن ( نادر الا )

 رض كناب ( داربلا ) رونلوا قالطا هایفو لظ نادرباو رید ید ند رب هک هت
 قموغ وض ندا هک ناو هیت ام تاک روتف لند هن رب هدنزو د وعق ) دوربلاو (

 هدننزو رانم ) د ریلا ۱ رف اذا ادور و ادارب هع لح را در لاش روذل وا رعبع) ۱

 ) ةداربلا ( رد آ ےسا ندد رب نالوا س اوف لف هنسانوم ناهوس روند هب هک | 1

 قل هغوق هدنزو ا یدربلا ) رونید ه تنک | نلیک ون ندنرغآ کا هلي كباب

 هنناب كحابصم روالوا ج ریصح ندنآ هک روند هغازاس یرکدد یوا ریصحو

 ردد 1 ام رخ العا سنج رب هدننزو ید رک( یدربلا ۱ رد وسام ۸: ظزف در و هروک

 ردندنیت دوغ یدرملا ینایلا دیعس نب دجا ن دعو رد اک دید كنکشا كتس هدیسراف
 بذ سم هد را هالن زم نوعا قالوا هدنزو دن رف ) دن رعلا ( ردن وسنه ه هدر ون نکل

 هک ردهنسانعم لوسرو رونلوا رییعت یراوط لازیم هکر وند هرا رطاقو هرلتآ نالوا
 هک رونید هب هفاسم حرف تردو ردیسهلوقم یعاسو قالواو یا نایرذنوک هلحم رب

 هدر ضعب ردهفاسم ليم ج وا جرف ره ردنرابع ندهفاس ليم ییا نول
 س تیتر



 ۳ دو روبص ( دورتلاو درابلا ) ادراب ناك اذا مالتا پابلا نم ةدورب هالا درب
 | ءام لاش ردکید قوغوص هدرلزو یک دو (دورااو ) هلی كن ( دارملاو )

 دراو یدنل وا رک هک متن ردفص ودغلایم درمدارو دورو دارو دورو درابو درب ۱

 دارو درو ردالوا شموغ وص ندء رکص دوربم نك ردفصو ندلوا پاپ دوریمو |
 | دور شوخ نالوا لصاع بعت یب درایو ردغلبا نددورب دارب ردندساخ پاپ |
 هدقدلوا , سرب سد هل وا ا E هی د اب رونل وا "قالطا هکل رد |

 قالطادراپ هن هت زب نعو فیطل و شوخ ره باعا هلییسح قلوا شح افص هنوک دن |

 وص هت رزوا نوجا قموغوص دوربم و دور, و "ینه یا دراب شیع هنمو رردیا |
 . روتلوا قالطا هو" نایلوا يواخ دورو روند هنسلوقم ماعطو كما شود ۱

 !ققعوص یوص هدننزو لیعفت ( دربتلا ) ریثز هل نکی م اذا دور بوت لاقب |
 هطلخ وا ادراپ هلعح اذا ءاللادرب لاق رد هتسانعم ققغوص ها راق هضاخ لوق ىلع ||

 یدتا وا کد ام هکدتن روتل وا لایعتسا هتسانعم قلف نوزو فیعض و لا

 .كمروتک هنس قوغوص اک تنه ( دارالا ) هفعضا اذا ضرلا هدر لاقت
 أ

| 
 ۱ام تیروصا وص یرغوص هموار و ادزاب هداج اذا هدرا لاق ردهتسانعم |
 | ردەنساتعم كم رک هنماکشه راہ رخآ نالوا یتفو كن سو ادراب هاقس اذا هلد را لاقب |

 . راباارخآ ق یا ندربم داند لوقتو راملا رخآ ق لخد اذا لحبرا دربا لاقت
 .هقفعضا اذا ضرما هدرا لاق ردهنسانعم كلبا لاعحء؛و فیعض و تكمر و فعض و

 (درللا ) ادر هلسرا اذا انالفر د را لاق ردهنسانعم كمردنوک دنر هلحمرپ و

 لع موقلا درب لاق و رارد ید مایل | تچ راغب ندک وک کروند دن واط هنر

 هو تزو تک (دزلا ) رددآ عضوم رب درب و دربلا مب حقو اذا لوعفلا ءات

 دراو درب باصم لاق روند هد ولب ناردغای ولط هد زو رجا( درالاو )

 شعدوا ولطو شعاب ولط ( ةدورملاو ) هدننزو هم رکم ( ةدربلا ) دربلا رطع یا

 | هيض کاپ (دربلا ) درملا اب مقو اذا ةدوربم و ةدربم ضرا لاقي روشید هرب

 | دراو رولک دارا یعج رددزنابز ینا در ردیدآ شاق لقوبح یتعی ططحم عوار

 .ردعجو و راروشرو هند یک مارخا رود هابآ عون رو رولک دوربو رولک
 E قالطا هدر هد هسایل کیتا رییعت هفرخ هدراراید و الاح و ردهدرب ید رفع

 هدنسهدام سج كفا وم ادحاو الفا نالعش یا * سایخا هدر ی اه * لثثا هنمو

 فورعم یراکدید سج درب هکر دبرب ندنع كولم هلک كباخ سجخ هرزوا یا
 عارذ شب لوط هکردشاق هنوکرب ضعبلا دنعو یدردعا مجمن لوا لوا كا یشاق

 لدم هدنرلقدلوا تهسکی و لدکی هلتقادصو تبح لاک هاب رب یرب مدآ کیا رول وا

 | هنيو ددکعرد رددوج وکی هرجا دحاو بو یسیکیا هک ایوک رلردیا برض یروب نم

 کردن دل اما
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 رولوا ردصم درو * رطلا تقو ايس فیرانا در بنتحاو * رعلا توو اهس

 ادراب راص اذا ادر لوالا بابلا نم اب هالا درب لاق هنسانعم قوغوص

 فصو ذغلابم درب و ادراب هلعح اذا هدرب لاقت رولوا یدعتم هنسانعم ققغ وصو

 هنمو روت وا قالطا هبوشوا درب و در ءام لا رولوا كعد قوغوص رولوا

 تکرحهرح هروک هنا هدریاصب فلوم امون یا [ ادر امف نوقودنال ] لاعت هلو

 هاک هلغاوا صوسصخم نوکس و توب یخد هدرب یک ینیدلوا صتم با رطضاو
 کهن زوتلوا .لامعتسا .مدنراض عمو هدب زلعالف ران فا

 سپ ردتبثم ید هداروب یلامعتسا هدنرلانعم فعض و موزل و توم و مونو توبت
 ینای رط نوکس هما دوخا یضورع تدورب هدلح رهاظ كمال قالطا درب همون
 درب هب هنسن فیطا ره باعا رونلوا قالطا هنن رای ع1 دربو رد ینبم هنس هق الع

 هلتبسانمو رولوا بایک و زعا دراب ءام هدمراح ةیداب ارز راردا قالطا درابو

 یامعتساید هدک کو اقلطم هلیمع هدعب بویلیا قالطا در هنن را یرعآ كوبحم
 قوغوص ه هنس رای هیسکرب دربو * بنشا رغتلا حطاوایاشلادورپ * دلوق هنمو رلیدلبا

 تومو هدر انیاصا یا انیلعو لیلا اندر لوقت ردهنسانعم كفسوا بونقوط

 نوحءیدلواضراعنوکس دوخای تدورب هلبس ح ور نادقف هتم ردلمعتسم هتسانعم
 نانلوارکذ هکرولوا لامعتسا هئسانعم موو بوحوو تام اذا لج زا درب لاق
 لو هم بونلق رآ و مزلو بجو یا نالف ىلع يح دو لاق ردقح هلوا یسانعم توب

 هک او لر ره اذا هع درب لاقب E ندنسانعم ید زر دلم ق 717 قاوا

 هنا هد ریاصب كفلوم رلصم اذا ددا درب لاق ردهنسانعم كل کا یرومد هلا
 زا هک ردذ وخأم ندنوب یسانعم لحم هلفلوا لیعتسم هنسانعم لتف در هروک

 درب لاق ردهتسانعغ كج همرس هزوکو لټ یا هدر لوق 5 روا
 هب همرس عونرپ ردهدنزو روض هکردفیصتم ندنظفل دور ای وو ۱ذآ نولآ
 حج نم وراددربم ضعب هنحشا نوحما ییفد نبع ترارح هکر وثل وا قالطا های و و

 قالطا درب هکنکج هزوک یانو 2 لوا هلفرمصت ندنآ زرکح هژوک بودلا
 LL گود و ماعط راسو ك٤ا درو رلبدلیا ممعت هدعب ولا 2

 'رلنا درب لاق ردقح هل وا كکود نوا ققغولح ردماعط و ۵ نالوا یسا دارم

 هکر دلمعتسم هنسانعم كود ورک بویلشیا هن هب سط مق دربو ءالا هیلع بص اذا

 هتسانعم قلوا نوزو فیعض و ابن اذا فیسلا درب لا ردذوخأم ندنتنانعم نوکس
 درب هیسکرب و لوهحا ءان ىلع درب لاق و فعض اذا دژ درب لاقب ردلمعتس
 وص رو عاطر درب و دب ربلا رلسزا اذا هدر لاق RE رد هنشاتعم ترد وک

 لاقب ردهنسانعم قموغوص تدون هدننزو هلوهس ( ةدوربلا ) ردب رلعما" ضومرو |



 I :دابمو اداد موقلا د داپ لاقب ردهتسانعم كليا هدناموق هلیهجو هنافراع یربره
 ۱ روکذم هحوو ردهدادب مسا نديون erz هوقفناف عج 3 ایش مه دحاو لک ج رخا

 ال اذا اداد و ةدابم داب لاق ردهتتسانعم كليا هعیام هض راعلا قیرط ىلع هرزوا

 | ردقج لوا طوب هک روند هنزو جا كفلیوا هللاد دیدشت ( دابلا ) ةضراعم هعیاب

 ۱ لاق رونید دی واخ نالوا یرموو یربا یزارانک تكنحر 3 هدننزو ءایز ءادیلا (

 یهتسسن رب هسک ییا هدننزو لاعتفا ( داد- الا ) نتکسالا دم یا ۰ اش ما

 ۱ | قلوا هلاوح بولک ندنفرط کیا لوقا لع قعوط ندنف رط یکیا یهسکرب د وخاب

 ۸ .درقم هدنو و امہ هایاوا هداج نم ANAS ادادتآ هادتا لاق ږد هنساتعف

 ۲ ساسالا ۶ لو ضد وهناه نتتن اتم هه ارز دلوا f كغ د هدا هلیس هين

 ا تاموتلاو بورشاا نادتبی ناپراضلآو هیبناج نم ايتا اذأ لجرلا نادتبب ناعبسلا
 إً لك كتاب ( ةدلاو ) هلیعف كلاب ( ةدبلا ) امید ناعضترب یا امهما ناديت
 ۱ كرلاب ( دی دب ) ةقاط یا دو ددب هب هلام لاق ردهنسانعم تقاط و بات يک ددب

 ۱ ( داتلا ) ید وا ۳ هک ردکعد هب هپ هک ردیفدارم و هدف 2 2 رلیعف

 ۱ ۱ رد هن-انعم قعشاتص هتساتمهو نرق هدهاکنح سکره هدننزو لعافت لصالا ق

 ۱ ٩ اس هلیلوقلجر لكل تلوم لحر لجر لکل مبنارقا اوذغا ادا شیلبا دابت لاقب
 . ]| لصالا ق هدیتزو باح” ( دادبلا ) ردشلبا تراثا هعیزوت نالوا ,دّنض عج

 ا دھو نرق نالوا هدهاگنح هدعم رولوا هتسانعم هصح تعشنم ندنسانعم هقرف

 لج ر لجر لکل ممارفا اوذخا یا مهداد شیلا يا لاق هنمو یدنل وا لامعتسا

 درب درب عی لجد و لجر مهازرابول یا انوقاطا ال دادبلا ناکول لاش هنمو
 | رکتسع ییا هدفلس یدبا رنمهدیا تمواقم هزب رلذ آ یدا كسلیا شاضوا هدنادیم
 | هروک ذم تبسانم و یدنا یرلتداع كجا كنج هلیساتمه سک ره هدنادیم ررب رر

 ا ام کرم مک یدلوا لاما هد اتم زرا داد هی
 1 نرو ررپ درب نیک ره هدکنح ردما لعف سا هدشنزو ماطق ( دادب ) ردترابع

 ۱ لجد لک ذخأیل یا دادب دادب موقای نولوش E قوا كاوا 2
 ۱ هیأر نالف دېتسا لاق ردهتسانعم قلوا هنشاب ولشاپو لقتسم ( دادبتسالا ) هن
 ا هرپ ل رک كنءرمه ( دادبالا ) + كلهدقف هارب دنتسا نم * للا هثمو د ا

 ندهيطعو ضرالا ىلا اهدم اذا ادادا هدیدنآ لاق ردهتسانعم قءازوا لا یرغوط

 ممه الک یطعا اذا معدن ءاطعلا دنا لاق ا ثمر و ییسهصح لک ۳۹

 | :زلج هدنبزو ریبز ( دیدب ) ردیدآ مضومرپ هدننزو دفدف ( دیدب ) هبیصن یا هند |
 || هناقوغوص هلیئوکس كنارو ىح كلاب ( درملا ) ردیعما یدجرعاش مان هورکم نب

 ۱ تام زند مپ ها هتل ما هک ردیلباقم رح ردعما هکروتید
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 ومنا ۴

 بق 1 منز نوهکی کلا یک مث و نوڪ دل وا ولنادیم: لارا

 لاش یدنلوا ۳1 2 قلوا دنا هکر نف ( ددبلا ) یدنلوا

 هعابم هلیهح و ا راعم ددنو دیبا رایت اذا عیا را بابلا نم اددب لح زا دد

 اذا ادد هعیاب لاقب ردنرابغ ندنعی هتسن ررب هلباقلاب هنر یر هکرونید هګل#ا
 تحاحو رکذ ساک رد هنس انعم تفاط و پا ددو حیملاب هض راع ین دضراعم های

 رد هنعانعم ریظز و لثم هل سسک تاج.( دل )جام یک دد هلام لاق رد هنساذعم

 رد هنسانعماتهو لدم هد رلن و یف درلاب ( ةددبلاو ددبلا ) لثم یا د هلام لاقت

 كىالابو كغاطاقو د نوسعصاب یراوط و ینا 44 رونید دب هنس شا وط یا لوش دیدی و

 دید هنر رهو ناددب هنف رطکیا روالوا رعت نکن هدنالاو ونلکت هد رازاروق هتل

 هب اباب شیکک و روند هف رظ نانل وا رمیعت ج رخ دیدن ورک ذیساک رار د ید دادن روند

 یر ویس هلیعص كتاب ) دبلا ) روند هب هوهاد و الپ دیدن و هنسانعم هعساو ةزافم روند

 ردب رعم ندنظفل تب نالوا یسراف هک روند هغو هنسانعم صوع روند کیس

 تسر رود هاو هدنزو دارفا زولک دادا و هدنزو هرو رو 3
 زا یدو کا كا ) داديلا و ۱۳ ۱۳ EE بیصذو هصج و E اف مصلا

 هک روند هوشح نالیوق رل 1 نالاب و را کرد اس e دیدن و رد هنسانعم تیصا و

 یاب دراوط هکر وثب د هنس هح راپ هک ل لوشو روند نادادب هت نکا یدل وا ال

 هرزوا ید رط هافراع رلمدآ نالوا قیفر هد رفس رولوا ردم دادو راروق هتتس وا

 رد هنسانعم كلبا فرص هن رلتا ه٣ و ج .اوح بودیا جا رخاهنذ رادقمرر یر ره

 هدرلن وب هل يعط كلاب ( ةدبلاو ) هلیعض كناب ( دادبلا ) ك ذیساک رونلوا رییعت هدناموق
 هدو ردشف وا هبط هلکلیا دقت هل سکا كلاب یرهوح ردهنسانعم تبیصت و هصح

 هت انعم قارف دو ردهنسانعم هلامالو قا رفال ( دال ) رد هنسانعم ماحا و تباغ | ۱

 a لاو ردم زال ندنفیدل و ۱ "مزال مو لو نم ق قارف ال وا لخاد ین ءال بول وا

 رد دل وم هداسا ردص و صع هیشن یامعتسا كنو هر وک هتنا ب كحراش رولوا ك٤د

 دب الو نينا وق نم اهلدال الثم رار دادا را اع واتمو ردع وة ولار بث ک هد رلت ر ابع نیفنصم

 نمواو عقاو هد ربخا بیکرتو ردهدن ردش ناکوا تباث دال یکنوکی ناو دنالودنم

 ی هدنب یربخ هلیعما تنال دوخای نوا مالک نیز ار لوق يلع ردهنسانعم

 هدایزنوحما یمهو سابتلا هنسهلک نادب نالوا دن هيلا دوخاب نوعا دیک ات قوصل

 رو وا ریدق هيلع ف وطعم سان هماقم رد هفطاع وا ضعبلا دنع و رد_هولق

 ادا هلا ینیمک هراچ هدیس راف ندر وک ذم رعت و یک نوکی ناو درو نادال الو

 نددلعافم هک یک كناپ ( دادبلاو ) ردعا رلیعف كنإب ( ةدادبلا ) تا روكوا
 ند رفس.اقفر هدنحوا كلو هدننزو هلعافم ( ةدابناو ) یدنل وآ و هک شن رد ردصم



  هدننزو لعفت ( ددبتلا ) دق رال دعاق وهو سون وا یعا اذآ دز دد لاقب رد هنس انعم

SEES قلغاط PEY EAS۱ هصح هصدح یی هنس رو قره یا ددرتف سلا ددب لاق  

 | كناوست ددو اصصح یا اددب هوعستقا اذا "یشلا اوددبت لاقب رد هتسانعم كمشوب و
 ۱ ددب لاقب دونلوا لامعتسا هنسانعم كلدا باعیتساو هطاحا ینرب ره كنك وک ینیز

 ۱ ۳ لاو يه راب ( داد داد ) هلك هزا اذا تيرا ردص لب
 . قرهلوا حوتفم تالذک ( ددیددیو ) قرهلوا قبم هرزوا چ (داد دادیو ) ليسا

 . دادب لیظا ءاج لاقل ردهنسانعم قنغاط قنغاط PS ER ادد اددنو )

 :  ددهدنعقوم لاح رلن و هک ربد راش هق رفتمیا اددیآ ددو ددب ددیو دادب دادو دادن

 | هلا نک هرزوا ینیدلوا حورش هدلیهست حرش O زنم هویت
 هیت ةهددتم نعي ردلو أتم al ء کیت یدو رد ذج اع ا داراب دادن

 ۱ اف ا يترا هلدیدسعت كلادو نجف كلا ) ا را ر
 لوقت رد هنسانعم لالکو بعت قارو دو امهفرف اذا لوالا بابلا نم اد هیلحر

 ف ۴
E 

 مب

 ایا اب

۱ 

 ۱ تالا ف رطر و دیعد دل عام و تک ند هنس رب ند هکر و تع یاد هع نل ضرع

 3 ۳ a ىفاحتو هفکو هدعبا اذا هنع هیحاص نالف د لاقت ردوا لامتسا هنس انعم

 ۲ ۲ لا اد قنغاط قنغاط هدرلزوب هلعف كنمربهو کنان ( ددابالاو دیداشلا )
 | دنفلو ۴5 رفته یا دید اب و دی دابا رمط لا كو نیددتم يا دن دابا و د دارن هد

 ۱ ۱ يا هلک دنا فرصت ی ره وح نعي بولوا یدک هرزوا یرهوح یر و زم

  داهشتسا هلی روص ٭ دیداب رقم برات ینورب * وبشاو مسد هدناونع دندان هليا

 ۱ رده رویکم هیفاق و رددلنفاضاو هلد ون هک رددب داتیلا ربط هسا ون ردشایا

  ندنیافص اه یمقعتو فا وم هکر بد حراش ردک ر ا مات نارق ن دراظطع ر :وک ذم

 8 رلت و و ردشلیا فارنعا ییرلتآو رددابو دندان ییاغفص نکل بودا ذخا

 | كەزه .(ESN ا ردلک د ع وع“ یرلدرفم 111 رب راعسو دندابع رد رلاصقا

 | ولنادیمو رک هدر یرالوف ییا ردتفص دن زا یا یرکد .هلیصف کاتو

 | كنیرلقلیوا د وخات دعاتم درب یر یساضعا هلغل وا هقللنا مطظع دوخاب نالوا

 نالا دعابتم یا دنا لحر لاقب رونید هب یشک بال وا هداشک و شکک یرلقنارا

 طفل یرهوح نینغقلا نیام دعابتلا وا ضعي نم هضع دعابتلا قالنا مظعوا

 1 طلغ هدنعارصم * دالا ةيدم یشدلا * وبشا ییدایا داهشتسا هدننعن رو رم

 ۶ ارز ردقلوا تاو + دالا هيثم ىم «ادن * نالوا باوص ارب ز رد دلل
 هن تساتعف كاج رونلوا قالطا دن اهل وج دیاو ردشغل وا م ظن هدنفص و بورد و

 1 قیحآ ی رلقلارا كنب رالاو نوع: دن وط ویا بذ هزارم نکرد ?ê ا

 كل الا هر ا هنالس را (۰ متر دال لخت ( دو هنآ ۱ نالو | | ولتادیمو
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 و

 اقلیم د وخات هدلو و نالفالتمر ودل وا دا را لوس هش رط لثم هظح الم ربغنم دوخاب

 رد ریه ز ذاتساو قذاح ف۶ نسربد ادع نا وه هدن راک دید یرولی هدا كالربهر

 دارا جد هدنف> هک نالوا رارةر و تبا هدنزوس ییدلیا هوش كلذک ردکع د

 رد هرزوا تب هدزوس ییدلیوس نايا لوکن ندنزوس اعطق هک نالف رونلوا
 لاش روند هب ییاسنا تعاج هدنزو دم (دعلا ( رار د دج ناوه هدر كجد

 تاتک ( دالا ( رونید نسق ت آ دن زا جد سار زوو دعاجب یا دع هيلع ص

 ضعب هل وا شغل وا مجد ططع لو لو هکروشد هباب آو درلک لوش هدننزو

 بایفرمش هایتمدخ ینلزوغالق كنيرلتیضح لسو هيلع هللا ىلص ملاع رتف هدناوزع

 ادرو را زا یداحج هق س ییا ییفلت Î یترلد انح نیداعلاوذ لا دع نالوا

 ردن وشم هیسک مات داش نالوا ید: ىداجأا لیفط ندارعشو ردینب» هنب راک دنا

 ) دد ( ردیعسا هفو رعم مضا وه هجن رب هدرا د دعس وتن داره و كم اب ) تادوج (

 كنيرلترضح مالسلا هيلع مانا رضف ددش ن ناو" رددیماسا هدننزو ددعق
 دز تش اوح ( دی ما ) ردیوسا لحررب هدننزو ریز ( دی ) ردندنسیلا وم

 نادحم نی رعو ردندنیعبات هدنن زو نام ( نادم نا ) رد هیات هکر دیس هشک

 ردهدننزو لاو جلو قلح هک نیک كاد ےجو كلاب (دجم ) ردندباحتا

 قورح هکدلیعف كن.رمه ( دا ) ردقوب یساخ كنءهزوک ذم تالک ردد آ عضومرب
 هکتشرقو ضفعسو نلکو یطحو زوهو دحا لصالا ف ردیلوا كناک ععاچ ییابه
 یهاشنهش ینعب شم انس لح ناک ىدا رلهاش هدنهکلوا هنندم رد رفت زا

 رلیدل وا كاله یهلج هد هلط مو رلیدنا ندنم و مالسلا هیلع تیعش ران ونو ىدا ۲

 داشناو مطن ی هتفک ويسا قره وا هل سه هنن رد یرف كهاش ما نک موس ص تح

 را فلا ٭* هانا موقلا دیس ٭ دل ما طس و هکله x کا مده نک * ردا

 هب رع تاک ادتیا السا * رےمضلک مهراد * ماع راتتلعح * هل ظ طس وا

 مظضو ذخن نامز دعب بودیا عضو هجنددع یقورح كنبرلسا كرانوب ینفورح
 قالطا داور هفو رح یلاو ےک ادا فرد ر هرلثآ هب رلذ وا باب رفظ هدهن رافو رح

 سصق لس فورح ررکت یدا داجونا یمسا دحما لصا هکرید ح راش رلیدلیا

 ةادنلع هلا همحم یاخ ( ةادنعلا ) ردندنو یربیعت هداص؛ا فو رح ىح رایدلیا

 هود هدشزو ءادنلعا ( ءادنخالا ( رولک دنا ی رود دن واخ نال وا هدنرب ۱

 تدنحا لاو مظع اذا ریعبلا یدنخا لاق ردهنسانعع قلوا لکیهلا مفع یی

 "یشلا ددب لاقب ردهنسانعم ققغاط هدننزو لیعفت (دیدبتلا ) امصق مت اذا ةيراعا

 ۱ قلثویوا هدرپ ینیدرووا لوق ىلع قاوا با یب بولیرو و هقرف اذا ادیدب
 ته

 1۸ لوا



۱۰۷۳۲ 

 ۲ کوره ( دال ) ردعضومرپ هدهندم دا و ةوق یا دياوذ لاقب هتسانعم تبالصو
 ۳ 2۳ ( ةداقا) ردهتسانس توقو تبالص یدو یدبآ دا لصا هکهلدم
 ژل هو هتیوق اذا ةدیأوم هند لوقت ردهتسانعم كمربو تیوقنو قلق یوق هدننزو
 1 هدننزو ليف ( ديالا ) كتبوف یا [ سدقلا حورب كندا ذا ] یاعت لوف "یر

 | یوق یا دمو دوم وهف هتوق یا ادیأت هدا لوقت رد هننسانعم تیوقت یخدوب ۱

 | نکل ردقلوا دیآوم نالوا سایق ردلوعفم مسا ندهدیآوم هکردهدنزو مرکم د
 رادمو دییأت تلآ هدنزو باتک ( دایالا ) ردعوعس هرزوا سایف ربغ 0۳

 هنیرلاتعم مو ءاوهو فتکو هدرپو لقعمو نصحو روند هثیش نالوا تیوقت
 | رووا قالطا هغاربط لوشو رووا قالطا هغاط نیصحو عینمو رول والامعتسا
 یتیوص كضوح هلیئوف هک رکود هنسهروح رادام اراد كرداپو كضوح
 حذف ندنفا طاو هیلبا عنم ندل وخد هرداج یییوص دكرومع و ندای رح هرنط

 هنسکیا رووا قالطا هللوق لوص و هناوق عاص كرکسعو رونید هغلموق نالوا

 تعشنم ندنسهلسف دعم دایاو هاح انح اهو ر ا یدابا لع ر 3 لاق روند نادایا

 لبالاولوق لبالا ةركو كفلؤم والوا قالطا هر هود قوح كىو ردد آ تعاجرب

 ۱ یا دوم سا لاش روند ریطع صا هدننزو نمّوم ) د لا ( راد دک ةربثكلا

 كلت وق هد زو لعقت ( ديالا ) روک دیاوم یمج روند ههیهادو تفآو مظع

 | || ( دالا ) هب یوقت اذا هب لجرا دات لاقي ردلماش هب یونعمو یروص ردهنسانعم
 1 ردهتسانعم دیدشو یوق ردنفص ندنسهغیص دا نالوا کذ هدننزو یک

 | د لاق رددنسانعم قلوا مقم هدنزو دوعق هيج ( دوجلا €٠) ءابلا لصف
 ندقالتوا التصا یشاومو باودو هب ماق اذا لوالا بابلا نم ادوح ناکلا

 E تمزل اذا لبالا تدحم لاش ردلمعتسم هنسانعم كليا تمزالم هشيمه بویلرآ
 ناکناب دم لا ردهتسانعم كليا تماقا یدو هدننزو لیعفت ( دب هلا ) عترملا

 هلصا یآ هند لاق ردهتسانعم ساساو لصا هدننزو هذب ( :دملا ) دم ینعم

  ا بالوا خو روتسم كلعفرب ییعی رونید هنیزو جا كشيا رو رود E رکو

 3 ةنطإو هتلخد یا كرما ةدجب ماع وه لاق هلوا مرح کا یک رھ روند رس

 هک زونلوا لامعتسا هتسانعم روعشو ۴ هدحو ردتفل هلي و هلیعض كلاب هدانعم و و

 كن هتسن رب هلتسانم وب هلك یا فالذ ةدحم هدنع لاش هنمو ردیمزال كتماقا 7

 هدح نا هلیقب رط لاثما همد آ نالوا ماعو علطم هلیهحو + ناقنا هنس هال تقيق

 كموقرم ا ربط هداروب مالا كلدب اع یا امد نا وه لاق رونل وا 1

 ددشلوا یراج هرزوا لثم :ربتو هلغلوا عجار هضرا لصالا ىف دوخای دناع هنتقیقح

 عاجرا هقرط دوخای هضرا ریعض هک رونلوا داربا ید هدنقح ربهر یداهو قذاحو

1 
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 ' ةفصو ناوکا اسا .نالمفاو هدرهرم اک هت رولوا ضو
 یتسهلک ناما هدنسو دام م فا وم هک ردب غو ردموسم هلیاونع نام »ا

 (هدنا ) ردشلغا تیئامومضم هداروب نکیشلبا هثطخحم یعض بودا نزو هلا ناق رز

 نب فسو ندظافحو ءاهقف ردهدلبرب هدنسهکلوا سلدنا هدشزو هدع هلو
 ( ةیدروددنالود روردنالا ) ردنداروا رد ردم هلا غابد نیا هک یدنالا زی زعلادبع

 رولیک ندنرزوا ,كنوط جا هک ردسینوط قایآ هنوکرب هلیرادحف دواوو كنمره
 ردینوط جا لصا هک رونید هناب لوق ىلع رولوا هک رج هک یک ریشقچو راولش
 لامعتسا برع ردهیمجا هرول نم هک و ردیف رم ناب رو خد ناموط

 ؛یگلادوا لاقب ردهنسانعم قلوا یرکا هلیعف كواوو كنءربه ( دوالا ) رد رلشابا
 یرک | ردتفصندن آ ردلعفا هکهدننزو مدآ ( دوالا) جوعا اذا عبارلا بابلانم ادوا

 هلی وکسدواوو یف كنم ریه ( دوالا ) یک ءارج روید ءادوا هدنن وم روند هيس

 لوالابایلا نم ادوآ د وعلا تدا لوقت رذهتساتعم تبا تو تا و
 بوروشود هان هیاغلا قوفلکشم سرب یدآرهدنزو دوعفد وواودواو هتفطع اذا

 هدآ لاق ردا تاق کیا ینلب هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قمنا غوا هتقشمو تجز
 هدّویالو ] لاعت هلوق یواضملا قو لوهجلا هنم غلب اذا ادوواو ادوا هدژب الا زا

 لیقكنيلوقناو هداروب جاجوعالا وهو دوالا نم ذوخأم هلال و یا ةيالا [امهظفح ||
 لاماذا "یثلا ادآ لاقي ردلمعتسم هنسانعمكلبا لیم هبناج رد واو ردلیق لوق قلوا
 ۱ هنسهقراهلکلک |ثاقییا هک ایوک عج ر اذا "قلادآ لاق ر رل تسهم هنس انعم كلا عوجرو

 ندنسهک دوا هدننزو لاعفنا ( دایتنالا ) ردیسا لحررب دواو ردشلبا عوجر

 ا هفطع یا داشناف دوعلا تدا لوقت ردهنسانعم قلوا تاق کیا بولیک ۱ ردغواطم
 رد هتسانعم كليا تاق کیا بوک | ییهنسنرب خد و هدننزو لیعفت ( دیوأتلا ) فطناف
 همدآ رب هنسنربو دوآنف دندوا لوقت ردعواطم نددوأت هدننزو لعفت ( دواتلا )
 یدافت ( یداثتلا ) هيلع لقت اذا سالا هدوأت لاق ردهنسانعم كمرپو تلقت

 ( دوألا ) هيلع لقث اذا مالا هاداثت لاق ردهنسانعم كمربو تلقل دوب هدننزو
 یدحاپ هامر لاش هلسسینم و تلقت رونلواقالطا هیهاودو تافآ هدنازو دعاقم |

 كن, ریه ( دوا ) ردق و ید رفم هروک هالقن ندمکم كح راش یهاودلا یا دوآلا

 یاغحو ھا سا ف كن رمه ) دن والا 3 ردد آ عضو رب هد هب داب هلمص

 كنم ره ) دواوذ ( مسحو مهزپ زا یا موقلا د وآ تعم” لوقت روند هنس وتلروکو :

 دن سه نا ردیسق] ان رب ندنع ك ولم نانل وا قالطا هاوذا هل وکس كواو و یحخف /۱

 دتشمو یوق هدننزو دیک ( دالا ) ردشلیا قلهاشدا هدنع هنس زوتلا یدیا

 توق رولوا مسا دیاو یوقو دنشا اذا ادیا دینی "یشلا دآ لاقب ردهتسانعم قلوا



 

۱ ۷. 

 ۱ دفأاتسا لاق ردهنسانعم قعاج بولک نی كب كنهنسنرب دوب

 تقولاو ارهشلا رخآ ف یا ادفؤم ج رخ لاقي هنمو مردهنسانعم كليا ریخأت

 | كندر( دکالا ) ردلقم ید قلوا ذوخأم ندنسانعم دماو لجا نانلوا رک ذوب و
 | بالا نم ادکا ةطنلا دكا لاق ردهتسانعم ككود نمرخ هلیئوکس كفاكو یصق

 . | مکحاو تیوقت هکردتغل هدنظفل دیک و هدننزو لينفت ( ديك الا ) اهساد اذا لوالا

 1 رددوا ندنو نو وعد ات ءاوقو هدکو یا اذیک ات "یثلا دک | لاق رد هتسانعم
 |[ (دک الا ) قی و یا دیکارما لاق رونید هعبش نیتمو مکحم دننزو ریما ( دیک الا )
 هکروتید هرلع رص و هر مست لوس لو لیعاقش ( دک اثلاو ]) رلیخف كن رمه

نبرافرط کیا كریا یشاق كنم ريا تآ هليا ران آ
 كنظفلدب اکا رووا دن بولیراص ه

 ردشفلق سا یک نیت هک رددکأت ید رفه دک اتو هدننزو باتک ردداک | ید رفع

 هکردتفلهدنظفل هدل و هلرمنک كنمرمه ( ةدلالا ) ردتغل ید دیک اوو دیاک و هدنوو
 قلوا ریه هدننزو لعفت ( دلأتلا ) رولوا عج ندنظفل دلوو رونید هشادشاپ

 ردتفل هدناو هدننزو هدالو ( ةدالالا ) رب اذا لجرلا دلأت لاش ردهنسانعم
 زا یبتتمو تباع هلیحف كيمو كنءرمه ( دمالا ) ةدالو دلو ىنعب ةدالا یصلا دلا لاق

 أ هامنمو هتاغ یا دما "یشلا غلب لاق رونلوا رییعت كوص 2 ماحشا و

 دما هدنزو ترص دومأم هروک هناي توا هيل | یهبنع یاد ومأم دما لاشو

 و لاقت رد هتسانعم قلداط دماو رد هنساتعم قلوا دیسر ها هک ردل وعفم ندنظفل

 ريخ هدننزو دماج ) دمالا ( هیلع بضغ اذا عیارلا تابلا نم ادما هلع دما

 غالبا هتبام یربره هک یوک رونید هیسک نالوا ولع هللرمنمو رش دوخای هلتعفتم و
 هیقس رونلوا قالطا هب یک ولط و سش و اربخ نم ءولج یادمآ لحر لاق ردشلیا

 الاح هک ردیدآ هدلبرب هدد عو قارع دحرس یتعی هدروفت دمآو هنسانعم هنوصشم

 ( دیمأتلا ) ردهیمس ثعاب یعوقو هددودح تیابن ردیسهدعاف كنتلاوا ركب رايد

 ادیمأت هلدما لا رد هتسانعم كلبا نیعتو نایب تدم تیابن ه هنسنرب هدننزو لیعفت
 قالطا هیهرق لوش هدننزو مظعم ( دمولا ) اليجأت لجا لثهدمالا هل نيب. اذا

 هاقسلاق رولوا!شلوا غلاب هولخ تيان هیلوا وص هلی مدوهرب هدنجا هکرونلوا
 روالوا قالطا هنس هړقب تكئش ره هدنزو هدع ) ةدمالاأ ( ءام هعرح هیفام یا دم و

 ردهدنازو نایخضاو نامعسا هک هلددشت كيمو یرسکو یعض تنه ( نادمالا)
۳۹ 

 یبار كظفل چ واوو رود هیوص نالوا یراج هدنزو ریو ردیدا عضوم رپ
 زا یربغ ندحواو هدرو رم نزو قرهلوا هزمه لوا دارم هک رید ح راش ردقو
 رد حزم لوا دراو ضاربعا دیس هل وقم نایلص و ناوفذع سپ ردشمالوا دراو

 ناوخا

 ا فزاواد اذا ىل
 هک ردلعافمسا نددیفأت هدننزو ثدحم ( دفَولا ) ردهنسانعم ربخأت هلتاصف ( ةدفالا )

 د وک
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 كنم ره ) هداسالا ( هد ىع ادا هیلع هدسا لاقت رد هنسانعم داسا هدننزو

 رب هدش زو یسر Sk یدسالا ) روند هغيد صر 39 هتسانعم هداسو صو كا

 هدننزو ریما ( دیسا ) ردقلوا بایت نالوا باوص هک ږد ح راش ردیمسا تاب عون
 هدننزورییز ( دیسا ) ردیرلسا تاوذ رفت شب ندنیسات و رفن یدب ندمارک باما

 نی دیساو ع ورب ندیساو هبلعت ن دیسساو ریصح نب دیسا رددیهاسا یتدو

 نب دیساو ردفورعم هللا هلا دبع هک ءاع دلا نا نب دیسا و ریهظ نب دیساو هدعاس

 هیعسن دیسا لوق ىلع ردندما رک باح هاب هیعسن دیساو جج.دحنب عفار یا

 دیس هلا هددشم یاب ارغصم ( دیسا ) ردندنیعب اه دیسا نب هبقعو ردهدننژو ریما

 رب _هدنساضق زواسیو هدلبرب هدنن رق نادمه ( دایآ دسا ) ردموسم هدنسودام

 هنبرل ربق برع كحوک هلیوکس كدادصو یعض كنءرمه ( ةدصالا ) ردیسا هب رف
 كحوک نلیک ندنتل آ ناتفق لو لوق ىلع ردیمسا كلموک كج وک هن وکر ب ص وصح

 رونید هدصومو هدننزو هدیفس روند ید هدیصا اکاو روند هکلحاو هنوبز

 كمردیک یو دوخا یصیق نانلوا رک ذ هدننزو لیعفت ( دیصاتلا ) هدننزو همظعم

 كموق هلرسك كنه ( ةدصالا ) هتسلا یا اديصأ هندصا لوقت رد هنساتعم
 هسسک رولک دصا یجج كنوو مهعتجیا موقلا :دصا هذه لاش روند هنهاکنیمج
 ( ةديصالا ) هنسانعم ءانف روید هنک واوا هدشنزو ريما ( دیصالا ) یک مسكو

 ایک تم وه( :داتسیالا ) هنساتعم دوس نوید هلا تا او و
 پابلا دصآ لاق ردتغل هدرلا واو هک هتن ردهنسانعم قمرصاب بونابق یوبق
 هروقحنالوا هدنرلقلارا غاط هدننزو باتک ( داصالا ) هقلغا اذا داصیا هدصواو

 قابط رونید هنیزاقاپق كراهنسن راسو کلموعنو رولاق بولیکراوص هدنآ هک رود
 دو لدم كنه ( ةدصالا ) هلرسك كنءریه ردهدصا ید رفم | رهاظ هنساتعم
 ( دطالا ) ردد آ عضومرب هلرسك كنز ( داصالا تاذ ) ردهنسانعم هداصا

 (دیطأتلا )روند هنب راهتسا رک شل ربق كنح اغا یسوم ینعب رش هلی كناط و كرمه
 یا هکلم هلا دطا لاق یک دیطوو ردهتسانعم كليا رادیو تیال هدننزو لیعفت

 ر ارت می كلا تعرسو ع هدتشيارب ف كو تیره ( ۱ ۲
 ریو عرساو لج اذا عبارلا بابلا نم ادفا لج زا دفا لاق رد هنسانعم قّوط

 ًاطب اذا لحرلا دفا لاش رولوا دض هلغلوا هنسانعم كم رد شآ بوتلایوا هدشنا
 كل وقناو فزاو اد اذا "یثلا دفا لاق رد هتسانعم قعاچ بولک نیش كم هنسا رو

 هکر دهنسانعم دماو لجا دفاو ردلاثم لوق لح لا اریژ ردصصحم الب یصیصخ

 ( دفالا ) ادماو الحا یاادفا هل برمض لاتش ردنرابع ندنندم تیاغ كنهن رب

 ( دافشدالا )روند هراهشک " یطیف و لجسم ردتفص ندهرو رم "ییاعم هدننزو فتک "



۱ ۹۸ 

 تكندهمحم یازو یحف كنءربه ( دزا ) ردیمسا هاش رپ ندسوجم كولم هل رصد كنمزم

 نالوا صفا ددنوبو یدیا یردپ كنهلیبقرپ ندنم هک ردیعما توفلا نبا هلیئوکسس
 دزا ردفنص ج وا هروبزم "هلسقو ردندناسن كنآ هلجلاب مارک راصنا ردقلوا هلیبس

 كفاك شک و ردندنیادحم یثکلا حفلا نیدزاو ردةارس دزاو ناع دزاو ءءونش

 ر واک داسآ یجج روند هبالسرا هک ردقو رعم كنسو كنم مه ( دسالا ( ردهليڪف

 راینوکسكنیسو یمن كنءزبه رولک دساو هلی كنءزمهرولک دوساو هلیدم كن هزه
 رولک نادساو ردهدنزو سلفا هک هیدم كنم, ره رولک دسآو ردففع ندنتخ

 هلاه روند هدسا هدنشنژم یک هخشم رولک هدسأمو هلیوکس كنيسو یمض كنه
 ادسا لجرلا دسا لاقب هنسانعم كفلتشهد هدکدروک یالسرا رولوا ردصم دساو
 هنسانعمقلوا ریلدو "یرج یک نالسراو دسالا ةیژر نم شهد اذا عبارلا بابلانم

 ةعاجشلاو ةأرلا ف یتعی دسالاک راص اذا لحرا دسا لاقي رولوا نددادضا هلغلوا
 تهافسو بضغ اذا لجرلا دسا لاقي ردلبعتسم هنسانعم كليا بضغو مشخو

 هک هچن هللا دساو هقس اذا لجرلا دسا لا ردلبعتسم هنسانعم قلوا هرزوا
 لق رپ رازب نب هعيد نب دساو ردردپ لقرب ندرضم هعزخ ن دسا ردامسم

 هدسأمو یدنلوا رکذ هک ردمج هلی كنيسو كيم ( ةدنألا) ردیردب یرخا

 هلی وکسكنیسو یحف كنءزمه ( دسالا ) روند هرب یغاتب نالسرا رولوا ناکم مسا
 ادسا نالف دسا لاقي ردهنسانعم كلبا داسفا یسان ةنايم هلیساقلا قاقشو هنتف
 كلا هدرزآو هدیحر یدآرب با رازآو م مشو موقلا نب دسفا اذا یناثلا بابلا نم

 هکدتن هک ردهحصف .تغل هدنظفل دزادساو هعبس اذا االف دسا لاقب رد هنسانعم
 یردارب كداع نن نامقل هک ردسق) لحررب هيد ( دسالاوذ ) یدنلوا رکذ

 هدیص و روند هلیغا ER دم هریظح هدشنزو هح رف ( هدسالا ( ردقح هل وا

 رهیعت شیلبو شمقناف هدکرت هتسانعم هب راض رونبد هلعم بلک شهلواب بونرک وا

 كلبا تعاعشو یریلد راهظا یک نالسدا ینعی قفانالسرا ( داسپتسالا ) روتلوا
 نالسرا هرزوا هنسن لوهمرو دشالاک راص اذا لحرا دس اتسا لاق ارد هاتم

 تاو هيلع أرنحا اذا هيلع دسأتسا لاش رد هنسانعم كليا تلوصو تأرح یک
 ردلعتسم هتسانعم قلاص را ریلفو رلخاش هفرط ره هلبا اهو وشن بونلروک راجشاو

 هسکربو بهذم لک بهذو فتلاو یوق یا غلبو لاط اذا تبثا دسأتسا لاق

 ءانب ىلع هيلع لجرلا دسّوتسا لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قم رقشق یرب هرزوا
 ناسنا هرزوآ هنسنرب لب سک كنم ریه ( داسالا ) ییغا یا هیلع چ اذا لوهعلا

 "لوح اذا اداسا هدسواو هيلع بلکلا كس لاق رد هنسانعم قعرقشف یاویحو

 لیعفت ( دیساتلا ) ردهبلقنم ندهریه یواو نا یی شیما هروک همان هک
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 درب یتعی ادحاو ادحاو هلیصف كرالادو ىم درءهرمه ( داحا داحا ) ىا رولك
 موقلا ءاج لاقت رد رلف ی صنم ريغ هلرللوا لودعم انعم و اظفل ران و و ردکی د ررع

 لیعفت( دیحأعلا ) رد دیو ید عاورو ثالث هک دن ادحاو ادحاو یا داعا داحا

 دا اهریص اذا ةرشعلا دحا لاقب ردهنسانعم قلق هدایز دحاو هددعرب هدننزو

 اه ربص اذا نالا دحا لاق ردهتسانعم كلبا رب هلعج ههدایز ید یییا ورشع
 هاربع هللا رظن هدودعم ارهاظ یداربا هلثيأت ىنظفل ةدحاو هدارو فلؤم ةدحاو

 تم, ارم هدرک ذلا یآ ثیدح وبشا هدهرباس تانهما هقش ندنکبدلبا و
 دعسب مالسلا هيلع رم وهو ] ردیبم هنعملت ةصاخ دوخاب یتهذ قبس اك | هلغلوا
 فوم ةدحاو عبصاب رشا یا [ دعسای دحا دحا لاقف نیعیصاب دهشتلا ىف ريشي وهو

 یسهش ندنظفل نعي ندنسنح یدن ک كنظفل دحاو هک رد ورم ند دعا هکر بد

 یاخ .( دخاتسلا 1 ردقو یدحاو ندنسنج یدنک كنظفل نیا كلذك ردق و

 هلهودناو درد قرهلوا ماتمو لولم یشان ندضمرب هلی هینب لعاف ساو همم

 لاذ نالوا باولص هدنو دوخاب روند هیسک نالوا ضیقنه بوکا هفاسا یاب

 همدآ نالوا نیهزبرس ندعحوو دمرو عضاخو نیکتسم اقلطم هکر دقل وا هبا همم

 لد دشت كلاد و یرسک كمر ( دالا ) ىلاعت هللا ءاش نا رک ذیس اک روید

 قاکط هدیک ردهنسن نالوا بیع دارم هک ردهنشانعم بغ او ( :دالاو )
 بک یا ةداو داب ءاج لاش رونید 4 هتسذ جو عیطف زواج یدح و رول وا ریبعت

 روند هي هنسن رکنم كج هيلا لوبق لقعو روند هبهیهادو تفآو عیظف ما اذکو
 روز و هبلغو رهق داو هدنزو بنع رولک دداو هاب رسک كنم ریه رولک دادا ج

 هرکنم "یش دو لید دشت كلاد و یعف كنه ( دالا ) ردهنب انعم توقو
 هتسانعم كمروکو هود رولوا ردصمو ردیسا هکر د هنن لانعم توفو هبلغو رونید

 كنکج بویلذوا هنسیرواپ هقانو رده اذا لوالا بابلا نم ادا ريعبلا دا لاق
 قعازوا بوردنوس ی هنسنربو اهدلو ىلا یعب تنح اذا قلا تدا لاق هنس انعم

 ضرالا ف دا لاقت رد هنسانعم باهذو ریسو هدم 9E یشلا دا لاقت رد هتسانعم

 ادا ةيهادلا هئدا لاق ردهنسانعم قعشادص الب هینکربو ایف بهذ اذا
 هلو «ددببفت ( ددأتلا ) ةه اذا عبارلاو یناشاو لوالا بابلا نم

 ددشت اذا رمالا ددأث لاق رد ةننسانعم ۳ قفلبناف هنسئر ۳۵
 ردتفل هلنیتمضو ردفصنم ویو ردیمما كنید هلبقر هدنع هدشزو رغ ( ددا )

 هدننزو د رف ( د را ( ردبردب كنهلسق هقش» رب زر دی نا يمص كەر ) دا )

 نسراف هلیعص كن مزرمه ) درا ۱ ردوا هب رق رب ةد اض جسوب : و ندند الب ناسارخ

 ) رشد را ( رد هب رقرب هدنب رق ناهفصا هر عف كن م به مه (ناتسدرا ) ردهدلب رب هدنتلایا
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 "هلاقم و رولوا ندنايلامعتسا هروك ذم هوجو بولوا قالطالا ىلع ىلوق كجاجز
 یماع قث هدنعضوم ن دحا ردراو قرف كدحاو هلا دحا هکر دن دنا دم و رم

 شعروک ید رف رن ندیناسنا دارفا ملکتم هدکدند ادحا تیأرام الثم رولوا یضتقم
 بویمروک یصضشرب هدکدید ادحاو تيأرام هلکلیا اضتقا یصاخ ن دحاوو زولوا
 تح ردصاخ هیهلا سدقا تاذ قالطالا دنع دحا مساو رولوا شمروک یتقوفام

 هدناتکم مولعلا سعش یرمجا دعس یا ن ناوشنو ردلکد زاج كغد دحا لحر
 هدنو و ردهتسانعم دحاو ینهلک دحا ةکردشلوا ناي ناشفا ولر هدزوا نیمزوب
 یدا دحاو لصا ینا یک دحالا مو ردهنسانعم لوا ادتا ردراو لوق جوا

 هنسانعم دحو دحا ثلا یدنلوا فذح هيات ةرمه هرکصندقدل وا هلدبم همه واو

 حرش هد نح لعفلا تاقلعتم لئاوا لیصفش كيوب و ردهنسانعم دحواو دحوو

 ردط ودم ید هدحابصمو ردحومشم هدلوطم هداشحم هيلا دنسم مدقشو حاتفم

 یدحا الثم زفلوا لامعتسا ادرفنم نکل روند یدحا هدشوم كنسهلک دحاو یہا
 كن و یرسک كنءزمه هدینا ( دحالا یدحا ) روند نورشعو یدحاو ءرشع

 قالطا هیهنسن لئاهو ددشو لکشم هیاغلا قوف ردقح هلوا ییج كنادحا هک هلیحف
 رد رابتعا هیهاد ثیئأت هدنوو عافتم رما یا دحالا یدحا هب تلزت لاق رونلوا
 یدحاو داحالا دحاوو ندحالا دحاوو ) هلیصف درلاح و كرل ءزمه ( نیدحالا دحا )
 هدننب رلتلوا درفتم هلتلیضف نعي ردهنتسانعم هل لشمال هدیعوجم 4 رلن وب ( دحالا

 لاق رونلوا رعت یسهادکی راهنادکی هدزماسل هک ردکید ردقو یرظنو لثم
 هل لثمال یا دحالا یدحا و داعالا دحاو و نیدحالا دحاوو نیدحالا دحا نالف
 لامعتسا .هدیظع رکنم ما كج هبقا لوبق لقع دحالا یدحاو حدلا غلبا وهو
 یحف تكنءهمه ( دحالا ) " میطعلا رکنلا الاب یا دحالا یدحاب یا لاش روئلوا

 عیارلا بابلا نم ادحا زا لاش ردهنسانعم كليا ناعو دهع هلیئوکس كناحو
 ا ردتیعا فو رعم لبج رب هدننرق هرونم ةتدم هلثیتعف ( دحا ) دهع اذا

 ريف و ثن ٌوم ليهو" هعقت هروک هننای كحابصم رده ثعا یدحوت ندلابح

 دج هلا هددشم لاد لوق ىلع هلنیتعف ( دحا ) ردقیعض نکل رولوا فرصنم
 ركل ( داهتسالا ) ردروک ذم ید هدنسدام ددح ون و ردعضومر هدنسهکلوا
 ب دحاتساام راب رع و درشا اذا لحرلا دحاتسا لاق ردهنساتعم دا رفنا قلوا

 (داحمالا) ر دک د یدنوا د رفتم هلک ارداو روعش اکا ا هی رعشد مم رارید

 دعا لاق واک قلوا درقنم ید وب رد هل دبع ندواو ءا نفت قاقنا

 | ة5 هتسانعم قنوارپ هلعاقجا هددعتم ءایشا داحنا هکربد حراش د رفنا اذا لج زا

 رولک

TET ی 

 ی ا اوفر لاو شب و سس یی زیا
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a زا 
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 ات تب تا



۱۰ 

 ی زر دندن را وک هته کدتعالا مو و رشع یدحاو م داو تاتو وا
 نوک یجنرب هکر دنوک ینیدلوا عقاو یهلا ءدب هنیضرا و تاواس قلخ ردنوک
 ردندنليبق صاخا ىلا ماعلا ةفاضا یتفاضا كموو ردسشلوا لع هدن آ هدعر ردکعد

 یمج كنو لوق ىلع هلی كن هیهرولک نادحاوو رولک داحآ ىج كنظفل دحاو

 یک نارجو رجاحو داهشاو دهاش رولوا یج كدحاو نادحاو داحآ سپ ددقو

 قح فیرش مساوب اریز رولفصو یلعاو لجا تاذ قحا هلا دحا ضعبلا دنعو
 هر و هنن ایس هد زناصت نکل ندا زاحا هدینو فا وه ردصلاخ و صاخ هب یلاعت

 صضتح هیفن ردهدنماقم تابا یرو قن یرب زول وا لامعتسا هنوک کیا یظفل دحا
 قیرطلع رولوا"لماش هرشکو ليلق هلغلوا نوحما نيقطا سنج قارفتسا نالوا

 ادعاصف نانئا الو دحاو ابیفام یوق دحا رادلا فام س, قارتفالا و عاقجالا
 كنیداضتم ارز ردلکد جک لامعتسا هدنابنا هیس و ردکعد نيف رفتم الو نیعمج ال

 كد رفنم دسحا و هدشوف دحا راذلا ىف الثم نزلوا می ینابلا بولوا مگ یفن

 ردهلاحالا رهاظ هسیاو رولک مزال یابثا ید كنقوفام قرهلواقرنفمو مع هلن اینا

 یسهصالخ رول وا مک ىلوق نلضاف دحا نمام نوا لوعش هدحاو قوف امو

 زکذمو عجب دحاوو رووا هدارا صخش طاص هفلوا بطاح هدنماقم ف هلا دحا

 هدنماقم تابا و رونلوا رییعت هلا هسکو سک ندنآ هدیکر رولوا یواسم نومو
 دحا رونلوا لامعتسا هددحاو موعضم هئارشع الوا رونلوا لامعتسا هنوک جوا

 رونلوا لامعتسا قرهلوا هيلا فاضم هنسانعم لوا یا یک نیشعو دحاو شع

 لوالا موي یا دحالا مو مهلوقک و [ ارج هبر سيف اک دحا اما ] یلاعت هلوقک

 سدقا تاذ نیمه و و رووا لامعتسا قرهلوا قلطم فصو ثلاث نینئالا مو و

 دحو ىلصا كن و و [ دحا هلا وه لق ] یاعت هلا لاقاک ردص وصحم هنفص و یار

 یهلا صاخ فصو وبشاو رونلوا لامعتسا ید هدريغ دحو نکل لا واو یا
 ردکعد رداربم و زنم ندریظنو كىرش هک رده تش كتيدحا نالوا

 تافص عوج دحا هکردشءد .هدنرسفت صالخا روس ها و 8,
 ةظفل هک هت ردنا تلالد هنسلج هسا راو هیلس تاغتص ردقن ره ینعب هلالح
 یشح ردا تلالد ههیلس و هیئوبت تافص هالطباب ینعب هلاک تافص عیج هلالج

 كتسهلکدحا هداروب هکردوب نالوا مهفنم ندنریبعت كنيضاف هکردشءد یلح یدعس
 هتسهلک لک نانه هدنابا دحا نالوا هزمهلا ةیلصا اریز ردهبولقم ندواو یسهزمه
 دحا هکردا لقن هعسرو ندجاجز ماما یراقلا ىلعو رووا لامعتسا اورقم
 ردلعاف مسا ندنسهغیص دحو دحو ندساخ باب یی یدا دحو یبصا تنسهلک

 ییهحوتفم واو رلب رع نوک ینیدل وا لعاف مسا ندنتس هين نسح نسح ینا نن



 .هاشنا داهشتسالا لجالو رک ذ هدنلصف ديم بودا طلغ هلیمهو هشحم یای یرهوج
 ۱ رد هنسانعم نفلتشح و هدننزو لعق ( دیاتلا ) ردعلیا فيك ینآ ردتب ییدلیا 3

 | ردهتسانعم قاق اهنتو یلاخ زسا ناکمریو شحوت اذا هریغو لجرلا دبات لاقب
 لاتش ردهتسانعم لفلسس هرهحو لها نم ىلخ یا رفقا ادا لارنلا دبات لاقب
 | هدیدم تدم هلغلوا فیعضو لیلق یسهیاومش توق كمدآ رو فلک اذا هحولا دنا

 | رع تلاط اذا لجرلا دبا لاش ردهتسانعم قمروط نك را بویلیا لهأت
 | ردهتسانعم كليا شحوت هدنزو دوعق ( دونالا ) ن عتقلا ق یا ءاسنلا ف هبرا لقو

 | قلوا میقم هدلم رو تشحوت اذا لوالاو یاثلا بابلا نم ادوا يلا تدا لاق "

 | سونام هدنرعش عاشو هب ماقا اذا یناثلا بابلا نم اد وا ناکلاب دیا لاقب ردهنسانعم
 | ددهنتسانعع كلبا داربا تارببعت یشحوو بيرغ نایلوا فراعتم یسانعم و لامعتسالا
 | هتسحم ( ةدنؤملا ) هانعم فرعي الامو هرعش ف صيوعلاب یا اذا یعاشلا دبا لاقت

 هصاتعم هیشح و یا ةدبؤم لبا لاق روند هرادود نالوا شک رسو یدحو هدننزو

 هنمو هدلخ اذا ادیأت هدبا لاق ردهنسانعم قلقدلخمو قاب هدننزو لیعفت ( دیٍأتلا )

 | (ةدالا ) ثروئالو عابنال ثیح اهلعح اذا ادم افقو هضرا فقو نالف لاقت

  رولاق بولوا ناساد هدرللد هدیدم تدم هکروتید هبهیلبو هیهاد هدننزو سا
 ۱ هدننزوباتک هللا هیق وفیا 1 دانالا ) یدیشلیا دا را هدنعف 3 یو فو هلوا

 هلکن آ نوجا یطیض هدک دلیا دارم قعاص یکتا شکر س هکر رود ها لوش

 هكلثم یا ( ءادیئالا ) ردىدآ عضوم رب هزو هیچ هد ناو یرلفایا

 [ هدنشزو باتک هليج ( داجالا ) رددآ ناکمرب هدلحم ماد ظاکع هدننزو ءالیر هلا

 | رک كحوک هدهراس تاهما 8 هبهنسن سوقم نالوا هدنزرط رک هصق كحنوک
 هب هق ا لوس هدننزو قنع هلنیتض ( دجالا ) یک یرا لایلع ةبتع را واق رد رقم هلا

 یرب یراهغروبق بولوا يیص و مکحم یسهینبو یوروقو یوق یدوحو گرو

 هبهقا وو رولوا ااونو یوق تیاغب هکهلوا ېک هرابکی هلغلوا كشتب هنیرب
 قالغا هقلوم ةيوق تناک اذا دجا ةقان لاقي لوا فصو هءود كکرا ردص وصخ

 دنق هرزوا روک ذم فص و یا هل رسک كنه مه ) داح الا ( اه رهط راقف ةلصتم

 یوق اقلطم یهتسنرب هدعب اهاوق اذا ةقانلا هلا دجآ لاق ردهنسانعم قلق یوقو

 وبشا و ءاوق یا هفعض دعب هللا دجآ لاقب یدنلوا لامعتسا هدنساتعم قلق مکحو
 هدننزو مرکم ( دحولا ) رونلوا ظفلت داحا ءلبلق های یسهره كنسهلک داجنا
 هود هلن مک ( دحا ) مک یا دجوم ءاتب لاق رونید هش نالوا مک و یوق

 هلیعف كندلمهم یاحو كنءرمه ( دحالا ) ردندنالک ناژآو.رحز ضو هفق

 لاق رونلوا ریبعت زب هدنکر تو كن هدیسراف ردناسح ددع لوا هکر د هتسانعم دحاو

 دحا



°۳ 

 هنس هینشو عج هلصوص هننالومشم ضعب ید ینو یک یرلکدتبا صيصح هنیدا رفا

 فرظ دا هک بد ج راشو رلبدلیا درع دلوم عج كن وب راضعد قح راید] و اسم

 رهدو نقل مع هدیضام لزا یدضص ندلامعتسف هدلبشتسم ةياعب تقو ردنامز

 فاضم هننراعج رلتوو ردنرابع نددیدم نامز هک زول وا لامعتسا هثسسانعم

 داو ردرل هلک عماج یدمرس یانعم کیا روند لازآالا لزاو داب الادبا بولوا

 که رلردیا فاضم نوعا دیک ات هرلنآ بودا فیرمصت تاقتشم شعب ندنظفل
 ىدا روالوا لامعتسا هنسانعم مادو هشیمه دباو ینا ردشلیا درس ید فلم

 نیضراک نیدبالادباو نیدیاعکن يدب الادباو هیدبالا ادا هیت ال لا هو ردکعد یاد
 ینعب ییعء اهلکدیالا داو رهدلادناو داب الا داو دسعلاک دیالادباو نیتیعُش دیالادیاو

 لزا يدق داو نیضئاعلا ضوعو نیرهادلا رهد لاش ( مالا ماودل» دیک أت

 یثحو عب هشوحو لصف كنه ( دناوالا ) ردندهیهلا تافص هکردهنسانعم

 زدرلع اد هک ایوک ندنتهح یراقدلوا كاله هقنلا فح اندام رونلوا
 اله ندهضزاع تافآ یک یطلست كنیرب یربو یک دایص ٌهبرض یرثک | اریز

 هلنایح لوط هسنلوا كرت هرزوا ىلا هاغالوا یسیعمط توم كنا هک هت رووا
 رددبآ ید رفم هروک های كخراش ردشتلوا قالطا دحا6 | هل :ا

 ندنو هلبتهج ریبک قاقتشا یمانعم شحوت سپ یک هدیاعو دیاع رونید هدیآ هدنشؤم
 هدندم تدم یرکذ روشلوا قالطا هیهاودو تافآ دنا واو یمذا ردذو خام

 ریظنن هلیتهج یتغالبو تحاصف ینعی هدرش یاوقو هلیبسح ینیدلوا قاب هدهنسلا
 هنفیدل وا فح و لوقتم هبمدیعب دالب رول وا قالطا هراعشا نایلوا لباق یل وربیو

 لاق ردشغلوا هدارا لک هلیا لیصا ورح رد رعش دارم ند هیفاق هدارو ینبم
 لک اشنال یتلا یهو رعشلا دیاوابو هبنارغ یهو مالکلا دناواب علوم نالف ساسالا

 ( »الا ) رونلوا قالطا هرروناج یشحو یک دباوا هدشزو عکر ( دالا ) ةدوج

 قلراط رولوا ردصم دباو روند هدلو هک هدنشايرو یدنلوا رک ذ هک ردمسا هل
 كليا شحوو بضغ اذا عیارلا بابلا نم ادبا لج زا دبا لاق ردهنیسانعم

 فتک ( دالاو ) هدننزو لبا ( دالا ) شحوت اذا میل دبا لاق رد هنسسانعم

 ناتا لاق رود هناسناو ناویح ناغروغوط هدننزو ونق ( دالاو ) هدنزو
 رد هلن سک هدننزو لبا دیاو دولو یا هدا هقان لاشو دولو یا دباو دبا ةماو

 (نادیالا) رونبد هکشا یشید هشحوتم كکرواو هنسانعم ك رنک روید هب هب راچ
 ( ديالا ) رولوا قالطا هلآ قارصق هلبا هن راج هلیس هين هلو یرسک كن هزمه

 هلیددشت كنابو یعط كن همه (هدبا ) ردنداعم هکر دما تاب عونرپ هدننزو ریما
 ردعضومر هدننزو سلخ ( دأم ) رد هدلبرب هدننس ةکلوا نلدنا هدتتزو 8 ۱



XY 

 8 7 یختهلا ) روند هناوحو هزاتورتو ردیسا هردربو ر وند هم راو هاچ وی و هبهرد

 Ef یهو ی: یشع لاقش روند هش ور و قرهنلاص ردعما هلی رمصق كفلاو یرسکك اه

 « ۱ لاقب ردهنسانعم كعروب قرهنلاص هدننزو زاولجا ( خاسهالا ) رت ةيشم

 ۱ مت لینوکس كماخو یرسک كناه ( مه ) زخیتف یشم اذا اخاییها لجرلا ممه

 تكلخو یدمو رسک كاه ( مه ) ردهاکح ندننوص كمدآ نایلتربآ یتزاغوب هلیا

 مه ےھ هک رد هیاکح ندنوص كجهریدکو چ نع ہود یک جا هلیسانب هرزوا رسک

 | قوح یتغای تا كماعط هدنزو لیعفت ( رتا ) راردرکوح كرهد حا خاو

 اهکدو رثکا اذا ایم ةسب رهلا حه لاقب ردهنسانعم قاب ولغای كب هلقموق
 | دافسلا لغ هثح اذا سیتلا ره لاقب رد هتساتعم قمردنق هغشآ هب یک یهکت و

 هنسدنک نوحا كم رکوح هک روند هبهود کرا لوس هدننز و بنق ج#ا )

 هلوا ر رغاب a ج

 قرب دوخا عضوم رب هد زو باع ا هیق وف یات ) خاش ) ¢ « ءايلا لصف #

 هدشزو فن ) لا ) ردنداروا خالا دنزپ نب دمع نب دجا ندنیئدحم ردیدآ

 | ردهنسانعمقفف و طاب قمروا هنیرب نانلوا ریبعت قیهدلقنب هدش اب یتعی هنخوفای كنهسکرب
 E 3 یو فوم خ وفیم وهف هخ وفای باصا اذ| اتقي هتقب لاق

 ۳ | حیا نوا تعماجص هلا هود كکرا ی هقا هل رسک كنم مه ( خانبالا ) ردشلیا

 ۱ دا اھل لاقف بارمضلا ىلا اهاعد اذا ةقانلا عا لاش ردهنسانعم قمرغاچ كر هد

 زا كني ( خوب ) ردهلیسانب هرزوا رک كناخو یحف كلونو یرک كنءرمه حالو
 |[ ریسفتنغیدلوا هیانعم هن نکل بودبا رکذ ینوب یوغل ثيل هلییوکس كواوو یصث
 | كحداش ردشءد یدلوا دراو یریغ ندنسهلک موب هرزوا یسانب كنوو ردشمالیا
 شیفم نومب ءالغا ترم ردندنسامسا سمش هکردفصم ندنظفل ح و هروک هننای
 ح ءال الا

 1 فلالا لصف « ةلمهلا لادلا باب 3

 دماو لیوط نامز هکردهنسانعم رهد هلیحمف كنهدحوم یابو كن هزه ( ديالا )

 كو ف تیم به رول دوباو هدم كنءرمه رولک دابآ ییج ردن رابع نددودم

 لا ناز ردترابع ند شدم ددتء نامز نایلوا یریتم هنا هروک هننایب هدراصب
  ا 3 گدا سپر غد اذکدباق رونید اذک نامزف عقو الثم زاوایزجم دبا رول وا یز
 | ضعب ینج ما نکل بویلوا نکم هحرک یسنلعجو هبات هلخمالوا لباق ییامضفا

 هتیدا رفا



ِ ۱۰ 
 سس سس سست وسواس اس اد ست سا سد سس سا سس سس رس سس

 نيشو یحخد ك واو (خثولا ( ردعض وم ر هدننزو ء| هک ) ءاڪش و ( اسو هلعح اذا

 امرخ و نوس وا هس رول واه روند هئس نال وا رنکو فیعضو و وک هلن وکس كەم

 یسهلوقم ترس و لس ز شل روا ندنغا رب امرخ هلاڪ ) ةكشولا ( روند هرس

 کردید و واز و محو ليف كن هلمهم داصو كواو ( حولا ) روند هفرظ

 گو دوس لوک هد زور یوبصر نا هیت دانم (خوضولا) روید هسابو رک
 ىست راپ هب هغوق هدنب زو حج دم ( مط ولا ) رول وا یک یرادقم یسب راپ كنهغوق نامه

 یاثلا بابل : ند ًاطضو ولدلا حض و لاق رد دنسانعم قم و وص یرغوط هن را دقم

 لاق رد هنسانعم حو هل رک كنمرمه ( خاضیالا ) فصللاب اهییشابیف *الالعج اذا

 لوا لاش رد هنسانعم كمکح وص هح زا لند وڌو اهو و ق۶م ولدلا حوا

 لق اذا بلا تضضوا لاقي ردهتسانعم قملازآ یوص كني وقو الیلق قتسا اذا

 ( مضاوتلاو ) هلیسسک كواو ( خاضولاو ) هدشنزو هلعافم ( ةخضاوملا ۱ اهّوام
 قعش راب هدرلتلاح یسه وقم كعروو كم رکسو كمکحوص ندي وق هدن زو لعاش

 ودعلاو ءاقتسالا ف ها راب ادا اخاضوو رضا وم هبحاص جضاو لاقت رد هنسانعم

 ءاقتسا لصالا یف هکرید حراش ریسلا ف قسلا ف یرابت اذا اضض وت لاشو رمسلاو
 ) حطاوتلا ( ىد-_الوا لامعتسا هدهضراعم اقلطم هدعب بولوا عوضوم هتس هدام

 كم ردتا رود ها ندلا یی هنس رب na هدن زو لعافت هلیا همهم یاط ,

 هدشنزو ریمآ (حلولا ) م هول واد اذا "یشلا موقلا خطاوت لاق رد هنسانعم

 هدننزو هل و ) دنا ولا و ( هدننززو هحرف ) دل ولا ( روشد هان ناتک ع ونرب

 ةنلتومو ده وو دلت وضرالاقب روند هرب شایو قالصا هدننزو هکفتوم (ةختۇملاو)
 رود هروهاج قیویص و روند هد وس ی وق كب 3 دروغو هیلو و هخرو یا

 اذا ضرالا توشسا لاش رد هنسانعم قلوا قالصا بو راشایرب ( خاليتسالا (

 ها و و مولزوسلد ندا زە هرکح ی کش ,E ET هذبب ( حوا ) تلتبا

NEهو را 2 ذعل | یا ةعولا هزهام لاقب رد سفه ی هلذع لوق  

 INES هک هی رد٣ «ةرو حر ٿادا ا هدننزو و( عو ( ةڪولاو

 ردت رابع ند هلک یتلا هکر دنا وا بیوو لیوو هب و و سي وو خوو شوو یدنل وا ر ك

 52 دک زد توا یر مزنک نوا وقف گرو د حراس ردفو یرلیح ذن

 ید یره نوو كيو هدندنع نویفوکو ردشاا ناب هدرا هدام ییسهلج فلوم

 ددرات وب
 روند هب هب راج هدننز و دیلع هلبا هح یایو هدح وم یاب (ةخبهلا ( ( ءاهلا لصف و

 هدننزو سلع ( عج ا) روند هه وبڅ هژاتورتولط هنناو روید هتسات اد وسو هب باد و ۱

 و رونید هیسک نالوازعارپ هشيار الصاو رونید ه یش ک قجا قلاصو هپا وج

E 
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 ضول اف لاش رونید هفلقالصاو هغلشاب نالوا ندوص هلیعف كنهلئم یانو دواو

 هزات شلوا طولحم هترب یرب ندسنجره هدننزو هقیو ( ةخثولا ) ةلب یا هو
 ماظعلا نم قرام فل وم روند هکک هقفو نالوا طلتحم هنغاب تاو رونید هغلرباچ

 | موس هلیناوتع ماظعلا نم هدبابع حراشنکل بودا تب هلي رابع كدولا طلتخاو
 | اع غا تا هروک اکا ردشلعا صیصت یفیدلوا طلغ یسهنهدن ماظعلا نم هلغلوا
 | قلوالوق كحراث هدام یاضتقم اعقاوو یک ایدوچرولوا كد ماعط قیورص شلوا
 ۱ لحو تاذ یا دنا و ضرا لاش روند دض را لروماج قیویص هخنوو ردعالم

 | فیعض هدننزو مظعم (ولاو ) ( خوئولا ) روید هدوس ویوق كي یک دروغویو
 لحر لاش ردذوخأم ندنسانعم قیویص نادلوا رک ذ روتلوا قالطا هیسک هقلخا

 قلشوخا هلیددشت كاخو یحف كواو ( خولا ) هفیعض یا هخومو قلنا خو“ وم
 تشوق سنج رب هدننزو هلرزز ( هخوخولا ) رد هنسانعم هداراو دصقو ردهنسانعم

 شیکک یسیردو قلاص ینراق هدننزو لامسلس ( خاوخولا ) ردهاکح ندنسعوا

 یو نينعو دلبا عسنم نطبلا یرتسم یا خاوخو لجر لاقب رونید همدآ نالوا
 نالک-ر وند همدآ نکنشواو روشد هب یشک ناوتانو فیعضو روید هیسک تیلوحر

 | عولرب اوك كنار و یصف كواو ( خرولا ) روند هبامرخ كشوکو

 | هدننزو هنیفس ( هخشرولا ) رولوا هش هروک ذم ریش یرلکدید خرم هک 5 رذ رحم
 ۱ (خاریتسالا ) روند هریجخ قیویصو هلم یا ةحمرو ضرالاش رونید هرب قالصا

 Ê ضرالا تخروتسا لاق ردهتسانعم قلوا قالصا رب هدنزو لعفت ( خروتلاو )

 | خ روت لاقب ردهنسانعم قلوا قیویصو ولوص ريخ خروئو تلتا اذا تخروتو

 | ردهنسانعع قلوا كش وکو قیویص ریجنیندو هلنیتحف ( خرولا) یرتسا اذا نیجلا
 .د ززو داربا ( خاریالا ) ىخرتسا اذا عبارلا بابلا نم اخرو نينا خرو لاق
 هت را اذا نبحلا تخروا لوقن ردهنساتعم قلق كشوک و قیویص یربجچ

 رونید هری نالوا قشمراص هنبرب یربوروک 26 هدشننزو هحرف ( ةخرولا )
 هدنلتفل رأت هدتنزو لیعفت ( ش.روتلا ) بشعلا ةفتلم یا ةخرو ضرا لاقي
 هح را ىع باتکلا خرو لاق رد هنس انعم كليا تقو نییعت هن هنسن رب ا

 EE و بولا ج و لاش رد هنساتعم كفل رک هلیعف كنيسو 4 كواو ( رحولا)

 ما حسو ءروک هسنایب تحابصم نردلا هالع اذا عبارلا بابلا نم اسو سیب

 (خاستالا) هدننزو لعفن (حموتلاو) ( خاسیتسالا ) روند هسابو هریک رولوا ید
 ردهتسشانعم قفلساب بونل رک هدرلنو یدا خاستوا لصال | هک هدننزو لاعتفا
 هلل رك كنه ( خاسیالا ) حو نع تاو حسو بولا محموتسا لاق

 هڪ« ووا بوثلا حوا لاقي هتسانعم كل ریک ردرلیدعتم هدننزو لیعفت ( محسوتلاو)
 کت اس تست سست

 اذا



۱۰ «۹ 

 لاعتفا (خاقتنالا ) رونید هفماد هفیرای لوا ءسسک اذا هغامد من لاق رد هنساتعم
 هج سا اذا ملا لجرلا عشنا لاقي رد هنسانعم قمرقج كيليا ندکک هدننزو

 یسهحاوخ بتکم رونید ا ناسنا نالوا زآ یسس هدنزو رجا ( حشالا )

 ضآ مآ ندنکلزوس ك اعد ( نیقلا ) غامدلا لیلف یا ما م .لظ لاش کا

 نامر ( خاقنلا ) انس اشم ف لقاث تناك ادا هخقل هفان لاقت رونبد هبمقان نیرو

 یارخوط هتناج كوا ندراغرط كک نالوا هدننب یرازوط ىل هلقاوف اب و
 ا ) ءاشیشل او نذالانم افقلا مدقموهو هخاقن یتشا لاقب روند هت رر ا
 هقلح ىف جت لاق ردهنسانعم قمروا هنزافو كمدآ رب هلفمو هدنزو جن

 قعشآ ی هقات هود یار هدنزو لعق ) خودتلا ( هزه اذا ثلاثلا بابلا نم کن

 هدانعم ونو دافسلل اهکربا اذا ةقانلا لا خونت لاش ردهتسانعم كمركوج نوجا
 دوب هل مک كنهرمه ( ةخانالا ) تکرب اذا ةقانلا تخوشت لاق رولوا مزال

 اقلطم هانا نکل اهکرب : اذا ةقانلاأ خاا لاق زد هنسانعم كم رکو یهود

 (هخانتسالا)ردلک د صوصخح هب هقا هرزوا ی هجو ردهنسانعم كمزکوخ یهود

 لاش الو تکرب یا تخونتو تخاشساف ةقانلا خان لاقى ردهنسانعم كکوح هود

 ( ةخونلا) رد ریثک یلامعتسا هخانا هنسانعم كکوح هکر دج راش تخانا الو تخان
 كيم ( خاتما ) ردذوخام ندروک ذم یانعم ردعسا هنسانعم تماقا هدننزو هجون
 ) لا ) هنسانعم لبالا كریم روند هرب كحهدرکوح یهود ردناکم مسا هلی

 رانم ( خانموذ ) ردهنسانعم هديعب ضرا ( ةضألا ) روند هئالسرا هلیحف كيم
 رديقل یکم مات سش دبع ن ةعرهأ ندنع لایفا نانل وا رییعت ءاوذا هدشزو

 ندنهو یرهوج یدنل وا و هدنسهدام من هکر د. دآ هلق رب رف كنا( خون 3

 ردشلیا 3 هدار وب یشا

 ) هحو) رد هنسانعم كليا شنز رسو مول هدننز و لیعف ( زج ی وتل ۱) واولا لصف او

 رو هلذعو همال اذا ابو هو لاش ردعما هنسانعم شنزرس و مول هدنزو هذب

 كلا دیدم درءدنا هدافا هلدش و فدع یتماخ و راک ینیدل وا بکت رم یبدآ

 كن هیقوف یاتو یحف كواو ( حولا ) هددهو هبنا اذا انالف ځو لاقب رد هنساتعم

 اذآ یناملا بابلا نم ام و اصعلاب هو لاش رد هنسانعم ,قعدوا هکنکد هلن کس

 "یش و هنسانعم روند هغجلاب قیویص 99 هلناعف ( ةخولا ) اب هبرمض
 روند کد هل رسک كی ( لا ( ایش یا و هنف یتغا ۶ لاق رد هنسانعم

 هاو بوارفوا هتفشمو تجز كب لردك كل ھ ( خاتبالا ( هتنناتفم اضع

 خاتا لصا تدهنجا یی ینم ۾ تغلب یا نالفای غم با لوقت رد هتش انعم قلوا

 5 دف راز یه ات ندآ انعم وب هلغل وا هنسانعم كعشود هغعلاب نالوا رک ذ



 ی

 |[ هکربب راش ردلبعتسم هنسانعم قمراو هنتقو قلشوق ابق بولوا عفترم راهن
 . | فم بولوا موسرم هلیرابع الع اذا رابنزا خفتثا هدمکع نالوا یذخ ام كفل م

 || رخت مو یهتنا ردفلبا لالخا نکل ردشلیا تبث قرهلوا یال هلفرصصت ندنآ
 . | هکرید حراش رکو ر یا من وذ لجر لاقب رووا لامعتسا هنسانعم رکو

 5 هنسانعم رخفو ربک خفن هلیتسح یییدلقو هلعج یتسفنو سفن كردیا مظعت ه سک مظعته

 ۰ | یزال هلکلیا اقلا كانیدوخ ینعب 3 موز ناط شبا و كانا

 |[ ردموسرم هلیاونع ریکت هیقدش غف هدساساو یدنلوا لامعتسا هنسانعم ریک نالوا

 . | نحت همش لجرلا خفن لاقي ردهنسانعم كمروفوا كب هدننزو لیعفت ( عیفتتلا )
 E نالوا نعمو لکؤم هکدفوا شنآ هدشزو ریما ( فن | ) ةرثكلل یه نكل فن

 | رجا ( خالا ) رونید E مسا هلیسنک كم ( خافنملا ) رونید هیسک
 | یسهدام ررابف پوشیش هبروط رونل وا رییعت هد هکر وند هب یشک هباخداپ هدشزو

 | (هتفلا ) ةف هتيصخ ىف یا حقنا لجر لاقب روند واق هدیکرت ردهظیلغ یر

 ۲ | < مش نراق و روند is دا های وکس :تنافو یالت تاک > كی
 ۱۳ ۱ هکردیفدامو هدننزو ءان ( هاتفتلا ) نطب خافتنا یا شف هب لاقب رول واقالطا
 | ردقجهلوا ردلاب ابقاو رونلوا قالطا هنس رقو ثكکحا هدقایا ءاضفن و یدنلوا رک ذ

 | هبیفک ناعشش ردعبا" هرلءمه ءاف هک هلرسکو یمض كرلءرمه ( یناشفنالاو ناغفنالا )
 ۲۲ | لاقیو انس ءلتم یا یناشفناو ناغفلا لج ر لاقي ردلباه یرادنزم رونلوا قالطا
 روشد هنولتق ولد یسپریا چک دنمونن هلنیتمض علا ) ةيناخفناو دناتفنا ةأرما
 لاق روید هثرس نالوا ضدراخ هب دن یشات ند هنداح تلغرب هدننزو نامر ( خافنلا (

 هيشحو لودجو رېن هدننزو هنامر ( هخافتلا ) ثدح ءاد نم مارو یا خافت هب

 هراج فلوم هج رک رونلوا قالطا هرالقح هدرخ ناقح هنیزو كیوص هدنسهلوقم
 رده الم قلوا قحرق نالوا ادب هدنزو كىوص هدام یاضقم نکس یدلیا رییعت لب |

 تاصن لوا كلاب رولوا هدنن را نیس قأاب هک روشد دیش نکشیش رب هخاف و

 یتسروق قلاب یو ردیا نایرجو ثکم ا عقد هبوص هلیبس تك ۲ هک ردیلاکو

 ناهْسو رونل وا قالطا هیسک ولت راق كوي ) ح وفنملا ( زد را تا ناب 7 راک دید

 ( خاقنلا ) رددآ هدلبزب هدنیمز پ رغم هدننزو نات ک ( خافت ( رونلوا قالطا همدآ

 لاقب رونید هیوص نالوا راوکتشوخو درابو فاص تیاغب هدنزو باغ هلفاق
 هييش نالوا شغیو صلاخ اقاطءو فاصلا بذعلاو درابلا ءالا یا خاقا بارش

 هیوشیوا نالوا هلشیاسآو تیفاعو نماو اهصلاخ یا ةيبرعلا خاقن اذه لاقب رونید
 قمروآ لوکس كفاقو یعف كنون ( قلا ) رونلوا ریبعت تخار باوخ هک رونی د

 قیام ردق هغامد ین و هبرض اذا ثلاثلا بابلا نم اتقن يتقن لا رد هنسانعم



۳ 

 یو

۱۰ ۰۰۷ 

 هنمو رد هتسانعم قلوا بقاعتم هلا هلازا ینرب یرب هدننزو هلعافم ( ةحسانئاو )

 و هلئسم یراکدتیا قالطا هانم كنویض رف یعی ثارلا ف ةخسانملاو معانتلا

 رخا لورنم لام هلغلوا توف هکرتلا میسقت لبق یخد یرلژراو كنیمرب هکر دندانعم
 لوح هلاح ندلاح انافا ۲ كرانامز هنمزالا مانت و ردنرابع ندکلیا لاقتنا هر ةر

 هکردترابع ندنساطقا و ضا رقنا ی ردي كران رق لوق للغ ردنرابع ندنلوادت و
 ید هفناط نانلوا قالطا هیضسانت و رارولوا بقاعتم هلا هلازاو مسن ینرب یرب
 هلرالوا رکنم یرشنو رشحو لئاق هحاوزا مان ھمو سرم ةفلاط ردندانعمو

 هدیعن هدننزو هبنهح ( هیخالاو ) هدننزو هنیفس ( ةخسللا ) رروئلوا ریفکت
 (خوسلا) ةدیعب یا دما و سن ةداب لاق ری اّتعا فوص وم رد هنسانعم

 وص هلن وکس دا وی و 31 1 ضل ( ردبدآ هبرقر هدهیسداق هلم كنون

 ح7 وب هدندنعرلصعم هشر اذا ثلاثلا بابلا نم اعطا هعطن لاق رد هنس انعم كم سس

 ندنموهفم كلمهم لوق لع رد هنسانعم كمعرس وص ید لوا ا هلا

 دش ندراکی وص خانو ردک# زس وص وو قعهلوص ی ک یک ک رک هلیهم ا

 ءاملا حضن لاش ردهتسانعم ق٤ رقشف هیرقو ندیغاشا لوق ىلع قمقح بواتیق

 قوا هرز وا نمد و ولع لا لفس نم ناک اموا هع وین نم هناروف دنتشا اذا

 رطع لوش 0 و اهفرف اذا اودعلا ف لشلا و رد هنسانعف كع رس

 هنم حت هيف قپ لاقب رولوا شلاق هدهنسن ا کروا و
 ا ناوارف هدنزو ناتک ( خاضتلا ) بیطل !نم هربغو بوثلا ف قب رثا وهو
 هلدحو يبات هدنزو هذبن ( ةخضنلا ) رع یا خاضن ثیغ لاقب رولوا قالطا
 ند هلعافم هاب رک كن ون ) خاضتلا رز د هتسانعم رطم e سپ رد هنسانعم هرطم

 اذ اخاطن و رحصطایم هعضا لاق رد 4: اتعم ك٤ رس وص هلن رب یر م

aرد ةن سانعم قلحاص وص هدنزو لاعتفا ) خاضتسالا ۱ امام دحاو لک  

 هکر وند هب هقارز ردتل آ مسا هدننزو هسنب م ( دنحفنلا ) ششرثاذا الا مضتفا لاقب

 هاب درلنا وب ها هددشم یارو ههومضم یاز هفارز و رارید هخاضت ههاع

 هرتشط ارادت داوا هغوق شادوک یکزوس ند کروند هلآ یرلفدل وص

 هلتسانم و رلروالل وق فا N رکن اود رایڪفن و رول وا ریبعت قرقح هدنسیکرب

 اب کیس ۳ یر كنون ( طنلا ) ردعالم قالطا هطضنم هدنسهبلوط قیزح

 یا رش خطا وه لاق ردکید رش بحاص رونلوا لامعتسا هلتفاضا هیب هک نسخ

 فن لاق ردهنتسانعم كمروفوا لینوکس كنافو یف كن و ( فا ) هبحاص

 دوا لامعتسا هنسانعم كغاللو ممیرلا هنم ج رخ اذا لوالا بابلا نم افت همش

1 

 ىنعب یصضلا عافترا فن و طرض اذا هاب عفن لاق ردکمروفوا هللا لفنسا م

 ۷ وا



2. ۹ 

 هذا ا ع زعاصا مز حج ندلا دعس ردیداعسا هدننزو ریما (ع)

 ۳ ` 0 هد راعشا مطن و ییاود هد فل سش ثیدح رد دج تن راهقف ناسارح نالوا

 اإ[ هکروتید همدآ همس و قجا نالوا مالکلا ليلق هدننزو رجا ( خدنالا ) یدیا راو
 هدننزو رم ) خدخملا ( رروط بولوا مسا ندنکیدلیا كارداو ندنکیدلعا زوس

 یالابم الصا ندکلیوسو ندکلب هوس هزره و ش 8 هکرونید اک راعیا لوث

 لعفش ( خدتلا ) لاقوا شحفلا نم هل ليق اع یلایال یا خدنم لجر لاقب هیلوا

 كلا فاذكو رف هنالوضف هللا هنن یتیدلوا هدنرادتفاو كالت هدهم هدنزو
 3  هدشزو حدم ( خدنلا ) هدنع سلاع عبشت اذا لجرلا خدنت لاقب ردهتسانعم

 ۱ یسیراچ بوناچ هرخآ كعيافرب هدزکد ردهنسانعم قعراچ بولاچ هلفتع ه هنسنرپ

 ۲ بوردناپ هیهتسن رخآ هلفنع ییهنسنرب هیرمنک كلەزمه ( خادنالا ) اذک لحاس
 3 رصلا کار لوش اذکو هب همدص اذا هب هخدنا لاق ردهنسانعم قمرد راح

 زا كەمە لاذ و ىح كنون ( خذللا ) دن هاتف یا لالا بكرا انخدنا

 | ثلاا بابلا نم اخذن ریعلا خذن لاقب ردهنسانعم كمك بودا ییسهللدش هلی وکس
 8 حال مع حنا لاقب ردهنسانعم خذ هلرمدک كنهزمه ( خاذنالا) ادیدش یعس اذا
 e ا ) سلا ( هنسانعم لابح روند هعدآ ققر وق هدننزو رهوح (خذوتلا (

 ]| نت E بقعتم ییهنسن رخآ هنسن رب حسن هروک هننایب هدراصب كفلوم

 | اب یک یسلازا ییابش كبيشو ىلظ كسع* و یسش كلظ ردعوضوم هنسانعم

 ] رولوا موفتم تابنا اضعبو ردبا لئاز ینکلوا هیلکلاب هکرولوا مهفنم هلازا ندنون
 | هلازا (اضعب و یک یلقن كننروص هنارخآ ةفيح ت كيوتکم رب هک یک باتک مسن

 أ رد هنسانعمقمزو و كليا رییغت ییهنسن رب مس و یہا رولوا موفنم هدیسکنا ندنابئاو

 ] نتت رخآ بودبا لاطبا یهنشن ربو امتریغ اذا رادلا راثآ عررلا تخ لاقت
 | هماقم اثیش ماقا و هلطبا اذا "یشلا محسن لاقب رد هنسانعم قلق معاف هنماقم كن آ

 قعزای نتروص پودا هس هدنسوشرف یاتک ربو هحس ینعب هحسن لاقب
 هلع رخآ یهتسن رو هضراعم نع هبنک اذا باتکلا محسن لاقي رد هتسانعم

 إإإ اهريغ ىلا هلوح اذا ةيللنا فام حص لاقب رد هتسانعم كلا لیوحم و لقن

 || نسخت كاك رب یخد رنو ( خاسنتحالاو ) هدننزو لاعتفا ( حاستالا )
 || ( هخسشا) ةضراعم نع هتک اذا هخدتساو تاتکلا حتنا لاقب ردهنسانعم قلآ

 هدننزو لعافت ( عا ا رک لصا نالوا هنم لوقنم هلی كنون

 ةحانلاو



 یا ٤ ۵ ۵ ۱۰

 هول روک نالوا لصاح ندنغیدنق وط هلحاتس كن وص هدکدلیادم هکد و وود

 كنون ( ةخاجلا ) رونید هزکد یلولروک دوب هدننزو روبض ( خوجلا ) روند
 روا بوئلبس یبرف هدنماکنه عاج هک زونید هن واخ لوش هاب دیدشت كيجو یعف

 ناقح ندفرطرب هلا لیدنم نک ,ونلوا عاج هلغلوا ولوص كب یب رف لوق لع هلوا

 قرو قرو بوانبوا یراجوا كنپ راقسرغب هدعاج نیح دوخاپ هلوا رلیس یناعشر

 یهوا عاجلا دنع توص اهح رفل ناک اذا ۳ ةهأرما لاقب هلوا روتلبس كرەدنا
 توص اذا ةباذلا ۳ ere a قلاوا لالتالا ی قلا دحاش را

 هدننزو هنیفس ) خجلا ۱ ردز وج اف ندا ناتو ا د خ اعناو ذح ام هدار وب

 لعافت )ت لا هیفلپ وط بوشاپ هتفا رطا كباب هک رونیاد هنغاب ۳ لوس

 یر هغل اط ر و كرکد و اراش اذا اجا لاش ردهنسانعم رخاةل هدنزو

 لاق ردهنسانعم كلا طاقسا و مده یرراب کهد زارانک قرهنقلاج هنوآ یرب

 نوزوا هدننزو نسخ ( جم ) فارجالا ف رثا یتح برطضا اذا جوملا چات
 كعروب هلئذش هلیددشت كاخ و یحف كنون ( حلا ) ردیدآ قلموق رب یداژوا
 لوش خو اقنع ارس راس اذا لوالا بایلا نم ام لج زا خم لاقب ردا
 هیلیا ذخا یرلتاکز هک ات رول رک وح هناپ كندن تک نالا تار هکر ونید هرلدود

 همش ود وايو یراک دد هسلوو مارحا هدناد رقم ردیدآ هم ود نوزوا عورب حو

 رد هتشانعم كبد خاخ | نوح اك رکوج یهود شو رد رعمنلدیس ر اف هکر دقح هلوا

 ( هناخلاو ) هلي تن ون ( ملا ) درب خا خا اهل لاق اذا امو لتا ع لاقت

 هنقیقر كن هسک رب رایحف كن و ( ملا ) هنتساتعم خ روند هکیلیا هدنزو همام

 هکروتید هرارغص نیلشیاو نوسلوا هبراچ رکو هلوک رک رود هنکولم دع یه
 هم و ردتغل هلي كنو هدنوو هنسانعم لماوع رش ردقجهلوا یررغص تقح

 نسب هدوا و ردتخ) هلال بک كلون هدنو و هنس انعم رج روند هرلکشا

 ردزپاج هدالیمض كنو هنسانعم ۳ روند هراتابوح و روند هانا ويح اقلطم

 ینیدل وا لطاب دوخاب قح هکر وتید هربخ لود و هنسانعم نولاځ روند هرلیجهود و

 ندک د روش وید یناکز هک نروش ود تاکزو رونبد هروب فیفخ و هیلوا مولعم

 هک هد هب وتلا لوا و رد هنس انعد ك نوین 1 رب ۹ ترحا نوبت ۳ 4 ۱

 هزاز ( نخ ) یدنلوا رک ذ هکر د هتسانعم هی يحق كنون ( ةا ) روند "
 هوا ادا لا e لاقب رد هتسانمم كلا غا ی هست ر مدت زو
 كر هبد خم ۱ جا یهود و دیش زاس اذا دز منم لاق رد هتسانعم كمك بو رو

 هود هدو لزب ( ع ۱) اهکرا اذا لبالا و لاقب ردهتسانعم كفر کوج ||

 ا ټکر آن حک لاق ردعواطم نددح هکر ددا ثكکوح
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 ۵ Es ( ناغنالاو ) هدننز و ناتک ( خابتلا ( دقو 7 اذا قالا بابلا ن

 هدطویس رهرزم روند هریخ شاوا دساف بویشک ۱ كن یسدبام رارحف تا

 | رد هدناز یسهرمه هک ردموسرح هرزوا قلوا نالمفا ۸ ا تفص نانا
 وبشا هلکېد ردقو یربظن یربغ ندنظفل نان ورا كنس ەك ناجا هلعح فل وم

 | زونه رود هدر لوس هلا هددشم یا ( یناحالا ) ردمداه ی آ یطفل ناتا

 | هدقاجوا قرهلوا بترم هلیغاب نوتبزو هلبا لاک لوق ىلع هلوا رقح یرلغو و قص

 ۱ دل وا شفس بویکشوک هنب بولیک ود وص قوغوص هن رز وا هلغمقل اق بو رابق

 عفتنیف تیزلاو كعکلا نم وسي وهوا هنوخسو رام هل ناک اذا اعنا درب لاق

 | اضع هنوک هخاسم یداربا هایرلدین لبقتسسم كفلوم ىخرتسیف ءال هيلع بصیف

 رونید هکما یریا رده رابتعا فوصوم هکه لاه ةدايز ( ةاطنالا ) ردينبم هفبرعت
 ردب راک دید نوموص هکروشد هکیا نالوا یرکدو نبل اق یک یصرق خوک دوخای

 هتکن هدننزو هذ ( ةخنلا ) ربیان زلا روك ابناکوا ةمخطف یا ةیناخمنا ءربخ لاق

 شتاوردتفل هديب كنون رونید هناشن یرلکدتیا رپ هلقوبحای هلقمرپ هکرد هتسانعم
 ی ادای راوتسا و عضو هننرارا ك را دم یکو روند هتربک قح قاي غار حو

 ۱۲۳و اوا تاقلق ڪرزوا بک آ کروتد هتفق قوا رخ
 9 تیاغ نولو رود همدآ ابق لکیه دیو شارا و ظیلغ ةو رجا ( جالا )

 ` دان وکس كن هیق وف یانو یف كنون ) تا ) روند هغاربط قوح قتعارق ولت رودک

 یر نم امن و ےن لاق رد هنښاتعم قعر وق بوق ندنرب ی هتسن وب

 2 لاش ردهتسانعم كکچ بودید ینا هلراقنم شوق یجربو هعلقو هعزن اذا
 ےس اذا بوژا لاقت ردهنسانعم قموقوطو هرس هفطخ اذا مع زا یزابلا

 رظن اذا هرصب هیلا حن لاقي رد هتسانع» ققاب هلافتلا بوزادقا زوک هب هنسن رو

 یشفتم ( حنا ) روند ههزندنج هک ردیفدارمو هدننزو شاقنم ( خاتما ) هيلا

 روندهیشک نالوا رونیروس بیط یرلکدد هل اع EE ENN لغتم و

 حح لاقب رددنساتعم كليا تاهابعو رف هلینوکس كيحو ىف كنون ( ما (

 اذا ريلا لاق ردهنسانعم قمزاق رو رخ فاذا ثلاثلا بایلا نم اضگ لحرا

 هلیط وقس دو هرزوا باا عز دارم ردهتسانعم كلیا نايه ءو و اه رفح

 ليسو جاه اذا ءونلا حح لاقب غف یو لحن جامد ت ریا روغی
 كي وص بوروا E نالوا هدنل زنم یزاود كنمرد هلکلک هلدش یوص
 طسوق هفذقم یداولا دنس ف عقد اذا لیسلا 3 لاق ردهنسانعم قم ۰۲ دنس ه روا

 (جالا) روتبد هتیزاوآ یک رسکوا كنةسک نرسکوا هدننزو باغ ( خاجلا ) هاما

 2 یحشهدلروک رت جاو: روند هسک نرسکوا ولسس هدننزو ثدحم ( خت و )

 روید



EV E GE TT TTS 
IE و 

U 
 تس 0 سس سس

 ۱۰ یهتسنرب هدننزو لاعتفا ( خالتمالا ) روند هبهنسن شوخانو هزي نایلوا یمعطو

 ييف ندنیق و هع زنا اذا "یشلا ملتا لاقب ردهنسانعم ینمرقج بوکخ ندنرب
 ۱ بو رص یتماب ندنشاپ و هلتسا اذا هفیس ها لاقب رد هنسانعم قم ریص

 ( ملا ) ةبادلا سأر نم هجرخا اذا ماجللا ملتا لاق ردهنسانعم قمرقح

 دسف اذا ىلا 3 لاق ردهنسانعم قلوا هابو دساف هنسن ر هدتزو لعش

 لجد لاقب رونلوا قالطا بلصلا لمت همدآ نالوا كشوک ىب رد
 لاش ردهنسانعم قمر وق و ندنرب ییهنسن رب و هب وه وم یا بلصلا 7

 بوشانب واو كعشرا هدننزو هلعافم ( دلئاما ) اتع زتنا اذا هنيع باقعلا تک

 هدشنزو دادش ( خالا ) هقلامو هبعال اذا هام لاقي ردهنسانعم كما هفطالم
 لعافمسا ) مت س ( قابا یا حالم مالغ لات 1 روند هبهل وک نالوا یداع قجحاق

 لينوكس كواوو ىحف كيم ( خولا ) رد ىلذهلا بیوذ یا نب ةمرکع نیا هلیسهین
 ( خام ) نکس اذا اخوم خ وع بضقلا خام لاقب ردهنسانعم قلوا نك اس قاتغراد

 كخام هک زدیمسا تنبدح ىراغلا بنخ ن دجا ندنندمو ردیدآ ګر هداراخم

 واو ) ناوخام ) ردهب رق رب هدنساض و س و ردیلگ فالج ر رب ( ناحام ) رلربد ید

 رد هنسانعم كءروب قرهنلاص هدنزو مش ) ملا ( رده رة رب هقث هلا هلودعم

 رد ه:سانعم مم هدننزو لعق ( جتا ) ىلا ق رعت اذا اف یر تن لاقت

 ۱ جام ی“ و لاق

 راسو یو نوی هلیوکس كنهدح وم یابو یحف كلون ( حلا ) ( نونلا لصف را

 هد رلقم رب و هدلا نداع ترک و روند هنس هضراع كىچ ناقح هدناسناو هدناویح

 یرظک دنا رعبعت یوا رصحو قل هغوق و ردتغل لیت هدن و و روید هغح راق ناقح

 زوس :AE هخن ات ) ةضالا ) ) رردنا لکا هدنمایا مون کر زد هنک و ک كلاب

 ماکتم یا ةا لجر لاق ردنوحا هغلابم ءاه روخ د همدآ ملکتمو روڪ" رولي

 ةدیعب یا ةا ضرا لاش روند هبهدیعب ضراو روند دیک کز نیدوخو
 یغارعط لوشو هنسانعم هعذنرم شاک روند هرب كسکوب هدننزو ءارج ( ءاٌعثلا (

 یقارطا یتعب هلوا ندرب قلشاطو كب هکلب بویلوا ندموق هکروند هضرا كشوک

 (خابلالا) هدنزو یلابح رولک ینابنیج هلوا كشوک یسیدنک بولوا قلشاطو كب
 اذا لجرلا حنا لاقي ردهنسانعم كکا نیک | هد: روک ذم ضرا هلبسک كنز

 رک هک هتنا ردیکوک كننوا ریصح هکر د هنسانعم كلار لک | عنو ءاضتلا ف عرز
 رخ شلوا دساف بویشک ا یسهام و حلا لک | اذا لحرا را لا یدنل وا

 دوعق ( حوبنلا ) اناضنا اج نج اذا زابلنا حا لاقب ردهنسانعم قمروضوب

 اخوب نيجلا محذ لاقي ردهنسانعم قلوا دساف بویشکا كب یس هام كري هدننزو |"
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 ۲۳ هنویق نالوا كيلوسو قلاص یرلک وک كني هم هلیعف كيم ( هخوصلا ) هاما
 رول وایرلرمشق یک یرمق ناغوص هکر دب دآ تاب رب هدننزو نامر ( خاصم ) روتند

 دلو ردندنناب لاعتفا لصالا یف هک هبسسک كنهددشم مدو كنم ( خاصمالا )
 ان اضما دل ولا هها لاش رد هنسانعم قلوا لصفنم بولي ریص ندزچر یساا

 لینوکس كەم داضو ی ےف نرم ( حضلا ) هما حر نع یا هما نعلصشا اذا

 اعم هدسح لجرلا 2 لاق رفة ساتم طا هدول آ هلا بط ا ات سس ید

 ay هم نالوا هلا دلمهم داص یوقناو بطلاب ہےطل اذا ثلاثا بابلا نم

 ( طلا ) رداطخ یدیقت هللا همحم داض یشات ندنکیدلبا مهو ها همك داض

 پابلا نم (ےطم لحرلا حس ےطم لاقت رد هنسانعم كليا کا قوح یاعط هدنزژو طا

 ندي وقو هقعل اذا لس خط٥ لاقي ردهنسانعم قمالیو اریشک لكا اذا ثلاثثا
 لاو ولدلاپ رتبلا نم هم اذا ءالا حطم لاقب ردهنسانعم كمكج وص هللا هغوق .

 یس وما و ضع كمدآربو ام هبرمط اذا هدي 2 لاقش ردهنساتعم قمروا هلا

 نالق هدنبد ضوح عطمو هند اذآ هضرع عح م لاقب ردهنسانعم كيا ثولت

 نلاصو كشوك ( خالا ) هیلوا لباق تكمحا وص نع ا روسو هدا ولوص
 لا رون د همدآ : نغع و قجا هدننزو ناتک .( خاطاا ( رونید هنآ نالوا رد کس

 رک هل زاط و لرلی ( عطم ےطم ) روند هصقش رکتمو قجا یا خاطم لجر

 روتلیوس هدنماقم ردلطابو و لزوم هنیلیوس نالپ ردندناوصا هل وکس و
 ام لح را زلم لاقب ردهنتسانعم كمك پورو هلئدش هدننزو لس ( ۱ )

 ددرب و یس ما هدومب و لطاب یرژنک او ادیدش راس ادا ثلاثلا بابلا ن

 جب یهنسنر و شکیو هيف ددر یا لطابلا ف نالف 2 لاش رد هنساتعم تاب

 اضبق هج اذا "یشا ملم لاقي ردهنسانعم كمکچ بوئوط هللا شید دوخای هل
 تشش اذا ةأرملا تخم لاقب رد هنسانعم قلریق بولیک | هلبا هویش نکررو و اضعوا
 یداد كماعطو اهعماج اذا ةأرملا 2 لاق رد هن انعم كلبا عاجو ترسکتو

 بولک هتراطش و قوش یمسق تآو ٌمز اذا ماعطلا م لاقش ردهنسانعم قلزوب,

 كمحا یلوب یدنک یسهکت یکیو بعل اذا سرفلا له لاقب ردهنسانعم قمانبوا

 یشان ندقمشآ قوح ناویح كکراو هيرش اذا هلوب سیتلا مل لاقب رد هنسانعم

 ( خوللا ) بارضلا نع رفج اذا لعفلا 2 لاقب ردهنسانعم قلوا رتافو تسس

 ردرلفد ارم هدربخا یانعم هلا لس هدرلنو هدننزو هحالم ( هخاللاو ) هدننزو دوعق

 هدنن زو ربما ( محللا ) بارضلا نع رفح اذا ةخالمو اخولم و ایلم لعفلا زلم لاقم

 میم لغ لاقي هلوا ردبا هبک ےک یرلیشید شیدشآ هک روند هناویح كکرا لوش
 روند همدآ نویز و فیعضو روند هبهنسن شالوا هابو دسافو حاقلالا عطب یا"

 یمعطو
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 هللا هخس لاق هئم و حقا ىرخا ىلا هتدوص لوح اذا ثلاثا بابلا نم اختم
 یاعت هللا لاق (ک ردلیخ قلوا تراشا هنسهصق دوم و قلوا هری اعد و و ادرف

  1یاعت قح بس لها ندنسهفناط دوم عي هیالا 1 رب زانلنا و ةد رقلا م لعحو

 باما لوق ىلع یدلیا محسم هنن روص رب زبخ یاسیع ا رافکو هنن روص لوچ

 كپ یراوط رحم« و یدلیا ځم هننروص ریازنخ یراریپ و نوی ییراناوج تلتتس
 جس لاق ردلمهتسم هنسانعم كليا بال بو لوزهم هلقمرو بوراو هنتسوا

 ردتقضا هدنشزو" رفص هک رک كم ( ملا ) اباعتا اهریداو اهلزه اذا :قانلا
 ( هنمو روند هیسک نالوا لوحم هب هعق تروص یروص هدنزو رسا ( میسلا و

 نيڪ رج مسو قاقرلا تالا نالاو [ نجلا مع سم نابا ] سابع نا ثیدح

 و روند هبسک نایلوا یحابصو تحالم تانک ها رانو های
 ا ی و لحر لاش رونل وا قالطا هنس هل ومه دهکافو تا نالوا مع یو

 هل مط یا حسم دهک افوا خ و هل ةحالمال یا میس لجرو قلللا هوسشم یا

 هددشم یاب ( یال ا ۱ رونل وا قالطا همدآ رفع و قجاو هیسک نوزو فرعضو

 مان هخسام لصالا ف روند هرایاپ ( ةيخساملا ) هنسانعم ساوق روند هب ىتاي هللا

 یدنلوا لامعتسا ید هدرلیاب العا هدع بوالوا قالطا هرلیاپ ینیدباب كاج اپ

 یدا یحای داتسا رب ندنسولبق دزا لواو رلیدد یمام هده یاب قلطم تچ

 سرف لاش روت اوا قالطا هت ۲ نالوا زیو هحزآ یا كنسي رص ( خوسملا (

 ( یسلا ) هاضسر یا نقلا ةخوتسم :ارما لادش و لفکلا مع لیلق یا خوس#

 نالوا هداضعا هلیرسک كننبه ( خاسمالا ) ردیدآ طاس عوترب هیرمنک کم

 هدننززو لاعتفا ( خاسنمالا ) لخما اذا مرولا حسا لاقب ردهنسانعم قاغاط شيش
 هدننز و لاعفنا ( خاسعالا ) هلتسا .اذا فیسلا حتما لاقل رد هنسانع قمریص 3

 هروعط یا سرفلا ةاج خاسعا هركي لایلنا لوق هنمو ردهنسانعم قلوا قیرآ
 هکردیدآ فورعم تابنرب هلیعض كلمزمه ( خ وسمالا ) رود هننا طوب كن تاجو

 هیقسو نول نت اب ند نیست ردن راک دید توا هجاعوغو و یغربوق تا هدیکرت

 دل هدنآو هدنزو ج ) ملا ۱ ردضباف و سباب یعسط و ردعفات نوعا حر

 لاقي ردهنسانعم قم م راقح بوکح هرسشط یهنسن ربو هد ییعع اصص* و 0

 (خااصتمالا )هذخا اذا هحص۰ لاش رد هنسانعم ی یئیش ربو هع زنا اذا ىلا ج

 لاق رد هن سانعم كليا ذخا هدرلنوب هدننزو لعفت ( دمتلاو )وزو ی

 كتاب یراکدید مام هدبشزو هکر وصضا ( ةخوسمالا ) هذخا اذا حصو دّحصتما
 ( خاصمالا ) روک اا نی حجو ردخ وصما یسنح عج رونید هنغاربپ

 تج رخاذا مالا د٥ا لاقب ردهنسانعم قفلقاربم تابنانلوا رک ذ هل رپک كنمرمه
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 | ج را دیعتساو ران ةرجش لک ین * لما هنمو ردح و شم هدنباب هک هت رارید هدنژو
 هخرم لاش ردهنسانعم كلیا خرم و هفیطل رولوا ردصم خم و * رافعلاو

 ردهنسادعم قعردشغ وا كره روس ْخ ورم ید و هح نم اذا تلاش بابلا نم اخر

 روبص ( خورلا ) رديذآ عضومرپ خ مو خو رلاب هنهد اذا هدسح خرم لاقي

 هودا درک و نهد درک روشد .هثیش قحر دعغوا بولیروس هند هدننزو

 ر روس خورم هدسح دوب هدننزو لیعفت ( ځرقلا ) نوسلوا یس هلوقم
 كنم ربه ) خایمالا )خور طلاب هنهد اذآ هدسح حر لاق E RE قم ردشغوا

 خرما لاقب رد هنسانعم قا هقف وب هلکدیا هج ولوص ی هنسن یس ەل وقم رج ھل رسک

 جش اد م هدننزو نیکس ( عرملا ) ردیدآ حضومرب ( خو رملاوذ ) هققر اذا نيجلا
 عوارو روند هیسک رغعو قجا مو ردوراد نانلوا رییعت كنسەد رم هک رد,سا

 اه نا هکردب ر 5 دید قوا لازم هدیکرت رولوا کلی ترد هکر وند هقوا نوزوا

 رولوا هدسماخ تالف هک ردیس | بکوک ر نده رايش هعبس خرم و راربد یاترپ ریت

 هک وک کیا نالوا هدنقوف ردشفلوا هيم هلا روک ذم مېس روند مار هدیسراف

 هد رم هلغلوا ترفص و ترج هدننول ضعبلا دنع و نوجعغیدل وا ریسلا عیرس هلدسن

 روند هجاغا نالوا عالم بویلوا ترمس خرم و ردشفلوا هینشت هجسا درم ینعی ۱

 قادرطق هک رونید هزونیوب كج وک نالوا هدتحا كزونب و هدنن زو لتقف ( خیرلا )
 ٠ إإإ نهدو روند هج اغا قشعو هدشنزو فک ( خرما ) رول وا ضایو قشمو یک

 | |[ ناهدالا ربثک یا خرم لجر لاقب رونپد همدآ نالوا رونیروس قوج ییط و
 یا ر ایح كن ندسا کیدا نوناخرب هدفلس هدننزو هیرام ( دخرام )
 لثم برمط هلل رل عد حرام ءایح اذه هدن راک دروک نکردا شس ربق رب 3 نوکر ۱

 یرلکدد سس دوخای ےب ندو وف ام رح هدنزو هفرح (هخ لا ) ردبعاوا

 لوش هدننزو رجا ( خرحالا ) یک فرغو هفرغ رولک خرم یج روند هغروق

 خرما رو لاش هلوا یرهطق یرزمرقو قآ كنب كنب هدنندب هک روید هناویح
 روند هنغریوق ناویح هدننزو رکس ( خرلا ) رج و ضیب طقن هب ِتناک اذا

 یراج( خ رالا ) ردیعما یسرف تن هسک مان فلد نی ثراح هدنسزو ریز ( خرم )

 ی رج یا خ رام لحر لاق ردهنسانعم یرخجمو راج یا خارام هام لاقت ردهنسانعم

 و ا قس ندنشرنجو تراطشو طاشت هدننزو ءار ( ءاخ لا ( ءالا
 رد رلدآعض وم درب هلن ( خ سو ) 4 رلیحف كيم ( ناتخرم ) روند ههقات نالوا

 هد زا> هلند حص وذ ( ردندآ نايل رب هد کد نع هدننز و تافع ) تاخرم (

 هدننژو مر )محلا ( رد دآ یداور هدشزو باع» ( خارموذ ( رددآ هردر

 دهم لاقب راد هتسانعم كليا لیوح هتروص نكر جو تشز رب ینتروص كرش رب
a 2 ی ی وهم هو x Haaa 
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 رد هنسانعم كفلکلیا كيك هل سسک كنه ( حأحالا )ح تاذ یا هضم ةاهب
 تحا لاش ردلمعتسم هنسانعم كمروع" و خم هيف راص اذا مظعلا غا لاقت

 لاقب ردلمعتسم هنسانعم كنلتوارطو بات بوبروب وص هجاغاو تنم اذا ةاشلا
 حا لاقب ردلمعتسم هنسانعم كفلزوا نيك او ءالا هيف ىرجو لتبا اذا دوعلا خا

 ناک ا هل روص ندکک هليعض كيم ( ةخاخلا ( قیفدلا هيف ىرج اذا ع رزلا

 رد مج ید رفم رود هرلهود ناو و هدب : ہک زلیعف كي ( عبا ( روند هکیلیا

 سا لاق ردکع د لیوط ما هدشزو بج ) عملا ( رايح یا اع لبا لاش

 و ا را دف ےک لک هکرید یوانم ح راش لیوط یا ےک
 هیلیوا ی جد هدام یاضتقم اعقاو ردهنسانعم دیفم هک ردهدنناونع لئاط هدناهما

 تنوعمو رد هنسانعم تمظعو تنع قلولوا هدنزو ح دم ) خدلا ) ردقلوا

 بابلا نم اخدم هخدم لاق ردکلیا ددم بش اک هک ردهنتساتعم همات
 میظع ۳۳ ۶ ( خ دال و 0 ربا ( 2مدلاو خدالا () اما هناعا اذا ثلاثلا

 بوی وط ۳ یشیارن ) خداقملاو )هاش و رویص ) خ ودلا )روث همدآ نالوا

 لمع ناک اذا خداقه و خودم لجر لاق رود هیسک نالوا رل دیا هلا هل

 نایفط و یغب هدننزو لاعتفا (خادتمالاو ) هدننزو لعافت ( خداقلا ) ةلصب یشلا
 بوشل رغآ ندصوصخ رب خداع و ینب اذا هيلع خداع لاق ردهنسانعم كلنا

 هدنزو لعه ( خدقلا ) سعاقو لقاثت اذا هنع خدام لاق رد هنسانعم كفل و ربک

 تخدم لا رد هنسانعم كعرو قرهباص هفرط ره یک نالی بوی رو یرغوط

 رکت اذا لجرلا خدم لاقب ردهتسانعم تر اهربس ىف تسکعت اذا ةقاتلا
 ( خ ذلا ( ايس ٿ العما اذا لبالا تقی لاق رد هنسانعم قفل واط بور وس كىو

 هکر وند هب ه ریس لتحوزا نالوا هدنکعح كس رات ناب 1۳ كن هم لاذ و كم

 یهربش نانلوا رکذ هدننزو لعفت (خذقلا ) رردبا ذذلت هلقمروص بول 1 هع
 بویء رو یرغوط و خ ذلا صصء اذا لح را خذمت لاش رد هنسانعم قمر وص بوما

 اذا لجرلاو ةقالا تخذع لاش ردهنسانعم كعروب قرهباص هفرط ره یک نالی

 كنارو یعف كيم ( خ رلا ) ردطلغ a سک ا۶ هلیم هدارو ربسلا یف اسک اعت

 شت آ نامه ءدقدقاپ یک قامقچ ینعی ردیرولا عیمس هکرد شرب هلی وکس

 اغارب راربد حصو ردراو ج اغارب راربد رافعلا ره هد ع هي داب هکد لوا مولعم

 ۳ و یرومد قاچ خ نه راردىا داتا قامقچ ندرلن "۲ رلب ع کر و ید

 [ اراتمضخالا ريشا نم مکل لعح یذلا ] ىلاعت هلوق هنم و رد هدنل زنیم یشاط

 ناو اضخ ره و رافعلا لق خ رطا قع“: نابرافعلاو ع راک یواضیلا لاق ةيالا

 دنز هغامقج نلی زود ندرلن آو رداقلا كالا ناعسف رانلا حدقتف ءالا ی رطق



۸ ۱۰ : 

 | قمروا هليا هلس هنس هرهج لوق لع قمروا هلکنکد هنشاب كنهسکرب هلیوکس كنافو

 ۱ همطلوا اصعلو هر اذا ثلاقثا بابلا نم اتفل هسأر ىلع هتف لاقت رد هنسانعم
 | رد هتساتعم كلخوس بودا ادب زوس دنر ند هحم رق هدنزو لعش لتا (

 ) خاللاو ( هدتنزو هلعافم ( ةعاللا ) هىا اذا ج مالکی لح زا تی لاقب

 ( خوللا ) همطالاذا اخالو ةحالم هال لاقب رد هتسانعم قعشرامش هلیرسک كمال
 اذا غول هخ ولی هخال لا ردهنسانعم قمردشراق هلیئوکس كواوو یحعف كمال

 طلتخا یا خالا هخال لاقب ردهنسانعمقعشراق هدننزو لاعتفا ( خایتلالا ) هطلخ
 ( ةتخاوللا ) رتخا اذا نیحجلا خاتلا لاقي ردهنسانعم قفل هیام ريخ شاروغوو

 دلت رواحم هریک روند هنغاب هرک ش را هح لس هليا دوس هلی ریسک كل رلم ال ) هخايللاو) ۱

 یدنلوا لادا های واو

 لاق ردهنسانعم قم رقح بوکح ندنرب یهنسنرب هدنن زو ما )اا ) ( بلا لصف 9

 كلا عاجو هعضوم نم هع رنا ادا لوالاو ثلاثلا بابلا نم اخه ىلا 2

 هعطق اذا "یشلا خم لاقب ردهنسانعم كمسكو اهعماج اذا ةرملا مت لاقی ردهتسانعم
 اذا رحم لاق ردهن انعم كليا داعبا و هب مض اذا هڪ لاقن رد هنس انعم قعرواو

 || نوجا كلطروع هکرکچو مفترا اذا *یشلا رحم لاق ردهنسانعم كلسكويو هدعب
 امنذ تزرغ اذا ضرالا ىف ةدار دا تخم لاق ردهنسانعم كوك هرب یتغربوق
 تبا هدلحمربو هیر اذا هیلسب 2 لاقن ردهتسانعم كلئدح هللاپسا و ضیبتل

 لوا یانعم هدهّس شعب و حر اذا "یشلاق 2 لاقب ردهنتسانعم قلوا راوتساو

 ند ے٥ دوخای ندخوم یظفل خاتما نکل بولوا موسم یسهک هخاتماک هدنقع
 روند هکنکد هدننزوهنیکس (هختملا) رد رهاظ ینیدملوا مالم ههدامو هلغلو لاعتفا

 | نوزوا هدننززو نيكس ( حلا ) رونید هی هقتوط و هنسابوص قللوق نالوا كرهحاو

 | كيم ( جلا ) نيل لیوط یا مجم دوع لاقي رونبد هنس هتسارک جاغا قشمویو
 قن یا 2 مظعلاب لاق رونید هکیلیا نالوا هدکک هیددشت كنهمضم یاخو یعض

 هب همش عماج یتهایسو ضای كزوک و هنسانعم عامد رونلوا قالطا هب شی و

 ىج روند هنصلاخو ضح كش ره خو ردیعسا كسرفرو روتل وا قالطا

 ۱ یا هحموه لاقت هدنزو هع ر واک هدو هل رک كيم رولک اع

 | هدانعموب نکل رو كوا قالطا هب هنسن قشم و يڪ كيليا ځو هصلاخ

 أ ( تعا و ) هدنزو لیمفت ( عا ) ردشلیا د ريقت هلیخف كيم یوانم
 || ندککهدتنزو هزز ( ةتمخاو ) هدننزو لاعتفا ( خامالاو ) هدننزو لعفت
 | جرخا انا هتممو هضماو هنخکو  ملنعلا خم لاقب رد هنسانعم قمراقج كيلیا

 . ] لاقب و وذ یا حح مظع لاقب روند هکک یلکلیا هدننزو ریما ( ا 2

 راز نا
PA 



 خوطللا ) ||
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 قلوا شروم شراق هنس رب هدننزو لاعتفا ( 2 اهل الا ) هب الط اذا بیطلاب االف ےس

 . رد ه:تسانعم قم راص هښ ر یر رلقلت وا و طا اذا سالا ما لاش رد هئساتعم

 قالطا هشوخرس نکع هدشزو رطضم ( حل ) فا اذا فعلا ما لاقش

 طلم لیقتالو عفاط یا حم نارکس لاش نوجغیدلوا غامد هدروش رونلوا

 ردشلیا ورع هب هماع یرهو> نکن ردشبا ضب رعت هب یرهوج هلک و فا وم

 هلتف الط و تحاصف هک روند هتلاح تنکلو هم نالوا هدملکتو قطن نشل )

 هلتتسن یاب ( یا ۱ ) هق طنمق دم یا ياهل ه لاق ردنرابع ندقماغلوا ادا

 روطسم هد ره ره جف ريغ یا یال لحر لاش روند هم دآ نالوا همع هدنناسل

 كنيراب رع ناعو روش هياط یک یتیدلوا هدتغل مو سیق هنعنع هرزوا شیدلوا

 ک OF یس ربق هعاضق هه و هللا ایشم هدرب كبد هللا ءاشام الثم کرد هدنتغل
 هال ( دلا ) زا راربد مجد ۳0 هدنرب یھ الثم ا لادا هیج یهددشه یاب

 دنئنم هرذق یا هلت ةأر ۱ لاش روید هنوناخ هد ول 1و راد رھ يف كن ددشم یاخو

 همر یربو قمشقص ا رد تخل هدهلا #4 یاحو هلاخ دیدشت ( خاللا )

 یک یعب قیاصلا فتلم یا خالداو لاش نوک هب هرد ي واتح قلیروق ش دل راص

 هلا ریبک قاقتشا ردلعفا هکندنسهلک یا لفيف كلهم یاخو بشت وم رهشا
Eیسهصق مالسلا هيلع لیعسا ردهن ا جوعمو یرکا  

 هتاغل جوا نانلوا رک ذ هدنشدح ۍرک دایا تیاور كن رلترفح سابع نا هدنمک
 رجاه هماو لیععسا ثیدحقو هیابماا ف لاق ردش دح وبشا یدارم كفل وم ردو رم

 فياض خالوح لو قیاضتم رعطاو رحألاب فالم قيض یا خال ذثمو یداولاو
 هد نالوا بویعم هدننزو روبص ( خوغللا ( هما ءالا یورب و مفلا ج وعم یا

 ( عطللا ) ردیدآ لقرب يع كرلمال (ناخلل) بویعمیا خول لصا لاق رونید

 اذکی هتل لاش رد هنسانعم قهردشالی هنسن راد رم ا كاطو یکف كمال

 رد هنسانعم كليا دانسا و وزع م رکو سش رب , همدآ ربو هب ول اذا ثلاثلا پابلا نم يطل ٠

 روک هنا تاراش هیر والو وه عطل لاقب ردقاق هدولآ یونعم

 هلا ایوک رونلوا قالطا ه هنسن هجزادقم رب طلو و ردلمعتسم هدهرژوا مولعم ءانب

 لاقب ردشغلق مسا بولوا ردصم لصالاف روش وا ریبعت مشالببرب هکر ادقم قجشالب

 (ةتطللا) ارس یاربخنم اخطل تعم“ ل وقس و هنم لیاق یا بالا ن م عطل ءامسا

 كن هتتطل رونید هفدآ قجاو نو هدننزو نیکس ) میطااو) هدننز يعط كمال

 هنلافص هتچاص و هنشاب هنتسوا یاعط هدنازو فتک ( ۓطالا ) رولک تاخظل یی
 لک الا رذق یا عطل لجر لاق رونید هیسک ندیا لکا قر هرړد شالی بوک و د

 یحف كمال ( حف كمال ( علا ) روتید روند هب هنا قجەردشالي هدسسزو رویص )5
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 2 لاق ردهنسانعم قمروا لینوکس كابو یصف كمال ( را ) € ماللا لصف ۾

 . لاق رد هتسانعم كليا دحا یی هنمسذ رپ ندهسکر و هب سط اذا ثلاتثا تابلا نم ایل

 | تدمدآربو ةلستف اذا هل لاقب ردهتسانعم كليا لتقو هذخا اذا هتم “ىلا ج

 | لاتحا اذا .لجرا محا لاقب ردهنسانعم مزود هلیح هدام كليا ذخا ییهتسن رپ
 ۱ هک ردیدآ میظع رس ک هلاصف (نضلا) هقش ۳ ۱ ها لاق ندهنساتعم كکوسو ذح الل

 ۱ كنا كنهسکرب ردولتهارک رادقم رب یممط ن کل رولوا ذلو هینش هیامرخ یسهویه
 دم روم بک ی یس

 هیارآرب ید هتخم کیاو رولوا ضراع فاعر لاحرد هستغاط ینیرل هتسارک شل

 |[ تدیمرمضح لفابوا رولوا هتحرب هرابکی هسنل وا لصوو مض هنیرپ یرب بولیروتک

 | ضراع كلکروج هت رلید كنب رشید كناشیذ ربمغب رب ندلییاسا ین *یبنا هک ردلوقنم
 ا ااو یدلوا یو هوان هل نانلوا رک ذ هلی رثابا هاکتشا .دنیهلا هاک رد هلغلوا
 ۱ بودا تشغن هدنس هکلوا سراف امدقم هک ردلوقنمو رلیدلوا بای افش بویلیا لوانت
 | یدلوا لئاز یی یلاعت هنذاب بونلوا لقت هن راد رصم هدعب یدیا ولتیع یمعط

 هلیعسا زحا و زولوا هدنلکش یباغا رانج ردقوح كب هدرصه دیعص الاح رو نم درچش

 || ج لاقب ردهنسانعم قتلوا زومس,ولتا كب دسج هدننزو دوعق ( خوبللا ) رد ررتشم
 |[ رود «یشک نالوا ملم یدوحو هدننزو ربما (حلا ) يل کا5 اچ ولا نی

 ||( ) رونید هنولاخ هيل هدننزو هيارغ (ةيخابللا ) مل یا حمل لجر لاقب
 |[ ك ك كوك هدننزو لعفت ( ملا ) روتید هتنکسم كوك هدننزو هليفس
 ها راش هدننزو بانک ( خابللا ) ةخبللو بیطت ادا لجرلا حات لاق رد هتسانعم
 ]| تما( لا ) هیراضو همطال اذا اخابل هخمال لاقب ES قش روا هنیرب یرب
 ۱ بالا نما یا س لاقت رد هتساتعم قمردشالی هلی وکس af یا و یجف

 |[ بوکود هلا یعماق یدآریو هقش اذا رپ لاقش ردهنسانعم قم رایو هتل اذا ثااثلا

 زا هدلح قو ین اذا طوعلاپ هل لاق ردهنتسانعم قمربص هراب هرا یرلی رد

 ۰ یشلاب حات لاقب ردهتسانعم قعشالی هک ردیفدامو هدننزو طلب )ر ماتا ) و

 هدننزو ناشطع ( ناعللا ) روید« هیهادو تفآ هدننزو هح رف ( 5 ) عطلت اذا

 تسار یزوسرب هلددشت كناخو یضف كمال ( ملا | هنساتعم عیاج روند هیسک جآ

 نم الت هم الک ى خ لاق رد هن سانعم كلیوس ولماپاو شالا بول وس تسردو

 | لاقي ردهنسانعم قلوا قوح یشان لزوک و امحتسم اكلم هبءاج اذا لوالا بابلا

 | همطل اذا الف لاقب ردهنتسانعم قمروا رامش همدآربو اهعمدرئک اذا هنیع تل

 | بوددش روص یک یک رک یربخریو اهعبنا اذا لبل اف لاق ردهتسانعم كلیا ا
 | دازاق یر و هاصقتساو رب اذا ریا لاش رد هتسانعم قمردشارا ینس هنوا

  ددهتسانعم كمروس بیطو هيف لام اذا رفل اف خل لاقت كنک یر نکیا
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 سس سیب ب یک ی تصح



 ا
 اهشک هتفشکو اهشکت هنخشک لوقت رد هنسانعم كعد ناغشک هب هسکرب هليو کس
 نایب هک ردسیمسا حالم غف كيهو تفك ( :تمشکنا ) ناهشک اب هل تلق اذا
 ( علمشکلا ( ژردا لکا رولوا عالم رو بیط تیاش ردیاب یر ک دید یدوح

 یف كفاک ( e روند هروک ذم ثابت جدو رعد كمالو ممد ی ت كفاک

 ثلاملا بابل نم اک اضملاب هشفک لاقب رد هتسانعم قمروا هلکنکد هلینوکس كنافو
 فق ییعع ی الا ڪڪ کرو هنسا نعم عقاو هب سط اذا

EE )عفکلا ( روند هنغا هرک صلاخو ا تیاخب شفلبوط هدننزو هفت )  ) 

 (ۓےکدا) یوق یا زفکم دوعو لجر لاق روند هثیش نالوا ددشو یوق هدنن زو ربنم

 اتمک ناب مک لاقب ردهنسانعد كليا توتا رک هلی وکس يه و یڪف كناک

 اذا 4 7 مک لاق رد هنسانعم ناس هرزوا لاهساو رکت اذا E بایلا نم

 هک اذا ماعلا مک لاقب ردهنسانعم قعوقیلا ی آ بوکح ین کد د سرافو هس

 یس راق ةماک خاک ویسا ردیعسا قیاق ین ما دا عور هدننزو رحاه ) عاکلا)

 ل3د وسو نواو یادب و ند رلتاب نوک ات وک م دفلس هک راربد ید یرم رد رعف

 ید راردیا لوات هح رار نوحا محهو هیهشن اعط بودا تیر یک هناخرات

 هدنماقم كنآ وللثم رایو اهو یسهلوقم هطالصو روطا طو یشرت هدفرط و الاح

 الصفم هدنس هجرت نیمولا هفت ند هبط تادرفم رونلوا قالطا هد هرو هلغلوا
 بوروتک شرب داو هل وقل وا هدنماقم یشر هنن رله رقس رایودب ۳ ردح ورشم

 رلید روتک خاک با اربخ هب یودب رب ردل وقنم قح رردنا لواس هدنرلقلا را ك

 تف رعدق یودن هل رل بد خاک ها هدک دلیا لاوس ود اذهام ید شم ر وک ی اک امدقم

 یدلب 1 ط وغت ی۶ ےک ےک ین و قحا 7« یتفیدل وا خاک ین جد هی , مک مکیاف خاک هنا

 یظفل خاک یود سپ یدلیا و هک هتنرولک هنس انعم ط وت ےک ارز یدید

 6 یو هدن رلکد رب و خاک هب یا عارب هنو یدلبا مف ك٤د سج ذوخ ام نریمک

 ناع رک نا وا هدن رلک دید رولیاپ لددوس ها یادغب هد رلن 1 یدلیا لاوس ويد رراب ۹

 ) خامكلا) یدد ر.دفلخ اب یش 0ک bl بح و 6 رک یردامو رد ی بجا اف

 هدنس هکل وا مور ل زو باح» خاک ردعا هنس انعم مظعتو راک هدننژو با

 ناز رارد هدتلایا مور ضرا هر و زم هدلب نسفلا ردۓمک لوق ىلع ردیدآ هدلبرب

 ' (خوکلا) یدنلوا رکذ کر دیفدارمو هدننزو خ اقا (خ اکالا) ردهلح معرب رو
 هنب وا هاچ هدنزرط مکروا یتسوا ندقل.زاس كرلنلوا و( خاکلاو) يعض كفك

 یج راردیا رییعت غ وه یسهفئاط ناک رتود رک زلوا یس هرجا یس هجاب هک روتید
 هلع رواک هخ وکو هل رم بڪ ثفاک رولک ناشکو رولک ناخ وکو خاوک |

 هدنن ز و 3

 دیس ج

ar eer 



ot SLATE E 

 حشو کت اذا هقلاب لجرلا ختا لاقب رد هنسانعم قتوط هیاوه ینورب هل وختو ربک
 اذا لجرلا غا لاقب رد هتسانعم قمروئوا یک یشروآوا كرا هسک ربکتمو مظتعمو
 ه هیهادو تفآ ولتدشو ردد آ تابنر هدننزو لظنح ا ) مظعتلاک ساج

  یسی رجما كن هسکرب هدننزو خوف ( خوقلا) ردزناج هد هلل رمدک كفاق هدانعن وب روتید
 نم دسف اذا اخوق هفوح حاق لاق ردهسانعم قوا هاو دساف هلیبس ضرمرب

 ءادوسیا خاق ةلبا لاقب زوتید هب هک هایسو مظم كي ( خاقلا ) ءاد

 | ريف كفاك ( حلا )و هلیدیدعت كناخو یصتف كفاك ( منا ) ( یفاکلا لصف #
 ند اشک و ۳1 ههو ماتا ےک لاقب رد هنسانعم قمادل ربخ ود ۴ یک هد وش وا

 ۱ هاب ذیدشتو ا راو هل مسکو یصف ك رلفاک ( 2 ) طغ اذا نالا بابلا

 | ندقلا هنتسنرو ندکع هتسنرب یم قجوج ردندناوصاوو ردتفا هل رونو

  هتنمو هیاملاق لاق رونلوا ظفلت نوحا عنمو رجز ندقفشالی هش رادمرو

 [نکزک مالسلا هیلعینلا هللاقف هقدصلا رع نم ةرع نیسلاو نسيلا لكا ] ثيدملا
 ا نالوا بول هنداعس هناتسآ بوح هاکز نیسح دوخای نسح ترضح یتعب

 ۱ ه زنم ندناةدص لاوما تب لها هدکدتسا دارم لکا بول آ یس هنادرب ندرلامرخ

 قارب هنیرپ هلبا لکا نیقص یرلتمضح مالسلا هلع مرکا لوسر ءانب هنیرلقدل وا
 یم لوق ىلع روم ظفلو ردنوحما دیک أت یررکت كنوو یدلیا عنمو رجزود
 لعرب هددادغب لینوکس كنارو یعف كفاك ( خ رک ) رولوا رما لعقمسا هکردیی رعم
  هدنس هبصق یأر نم رس هلدندشت كلادو یعض كندلمهم یاخ ( ادحاب خ رک ) ردیدآ
 هلددشت كلادو یعضكيج ( نادج خ رک ) ردهب رقرب روئلوا ریبعت هرماس الاح
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 ا ردنداروا ی رک ماما ردهدتنایم روز رهش هللا نیقناخ هکرد هب رقرب هدنبرق نیقناخ

 . داوس هلی كيم ( ناسیم خ رک ) ردهبرقرب هدرع نیا ةریزج ( هقرا خرک )
 ید هخرک هکردفورعم رهش رب هدناریا ناتسزوخ ( خرک ) ردهبرقرب هدقاع
 ( قیخ رک ) رد هرقرب هدنساضق ناورپ هلیحف كنابو كنيع ( اربع خ رک ) ررید

 ("ةخارکلا ) ردد 1 هعلقر هرزوا هپ تسکورب هدنرق لبرا هلا هروصقم فلا
 كیار ) جراكلا) ردیتغا قاع داوسو و روشد هتس هراب ریصح هدننزو هیاعم

 راکوه لابقب روشوا ریبعت یلیویوص هک رونېد هیسک ن دبا قوسوص هلبرسک
 ۓاریک | ) رد هیر قرب هدنساضق تاره هدنزو روبص ( خورک ) ءالا قوسپ یا
 یف كفاک ( ایاخرک ) رد هللا هلمهم یاحوب دوخاي ردعضومرپ هلیس هرن رغصم
 زالوا دک بول آ ندنخاشر كناسیع مت هدقارع هک ردیعسا ك: سەصح وص ر

 ود هلیرسنک كفاكو هب زو نان رق,( ناهشکلا ) ردبا هضافاو س ىب یضارا
 كنیش و یعف كفاك ( عشکلاو | (EE (شکتلا) روند هیسک قاسم قو

 هلی وکس

> 



fF 

 تخاف لاق یدنلوا رک ذ هک ردهنسانعم ناخوف هلناعف ( ناغفلاو ] هی زو
 لاش ردهنسانعم قاعاط بولحاص و خ وقت تخاف ی اناحفو اف حش میزلا

 - ردهنسانعم قلوا ناهشپو فتاتم هلیرسک كنهرمه ( ةخافالا ) رشتا اذا "یشلا خاف
 لاق رد هتسانعم كمریوح زو بودا ضارعاو هدب یف طقس اذا لج رلا خ افا لاق

 لع کلا یدوب یک هروک ذم هیواوو ض رعا یا هنع ردض اذا نالف ل خافا

 ثدحاو طرض اذا لح لا خافا لاقت رد هنساتعم كلتدح هج رارب هللا هط رض لوق

 ضعب هعبناف ةجاح درب ج رخ هلا ] ثیدطا قو ةيابللا ف لاق حرلا ج ورخ مم

 ماد ۲ ندیا لوب شپ اج نفل یا [ رفت لاب لک ناف یت ض لابقف اتا

 شعا لکد زناج هلْعلوا فلاح هباد آ قمروط هدنبرق
 ق هدننزو باتک ( خافقلاو ) هليوكس كنافو یخ كفاق ( نقلا (J فاقلا لصف

 نالوا بلاط هککرا هلکینسوک هدننزو هرج ( ةخفقلا ) یدنلوا رک ذ هکرد هنسانعم
 ( رَحفقلا ) دم رسم یا هتفف ةرقب لاق روشلوا ریبعت شيس هکود هکروتید هكا

 شیورحو هللا امرخ هکردیمسا ماعط عونر صوصحم هارعا هدشزو هزیفس
 ا کود بوین سوک كنيا هسک كنءنمه ( حاقفالا ) رووا بت رت هلیغای

EEقسم هککز ۱ دروق ی زد تلف. تر سا اذآ ۶ رقبلا تخققا لاق رو  

 ها هدننزو با رغ ( فقل ) داقسلا تدارا اذا تسلا فا لاق رد هنشانعم

 (حلقلاو) هدینزو E 0 ( رود هب وتاخ مادا شوخ لزوک یوروق واط

 بابلا نم احاقو الق ربعیل اق لاق رد هنسانعم كمه رکو ک هود تک را هلیصف كفاق

 لاش رد هنسانعم قمروا هش یروق رخ 1 یهنسن یدوقرپ فو رده اذا ثلاثلا

 بوراپوق ندننکوک ینسهلوقم تابلو رهشو سبای ىلع اسباب برض اذا لج زا مق
 شم رسا و روند دکشا هح وق فو اهعلق اذا رها م لاش رد هتساللعم قهر ةح

 هلا یکشاق ES لعق ) جاقتا ( ر وتد هشماق شو یجاو رود هود ۱ 9

 PA ید د ثتابو هب كيرم اذا ط وسلاپ اب الو خلق لاق رد هثسانعم قمروا

 خالقو ردب دآ عضوم رب هدنو هدشزو بارف ) خالق ) دشا اذا ألا ل لاق 9

 دز ن خالفو ربا لات هلق رینعلا وت رد رعاش رب ىر لا خالق ردندامعا

 داهشتسا یرهوح رد ماش ر ندئس E دعس نزح ن خالقو رد عاشرپ كلذك ۱

 ردکشربنع خ الق لوا اریز ردلکد ا یدانسا هب یدعس خالق یتبب ییدلپا 1

 نیسقا ب ایسقم یاشق خ القلا انا * ردقح هلواو تب ییدلپا داربا كني رهوج ۱

 * الج نب بانج نب خالقلا اا * ردو ىت كنیدمسو » امأست یتح ماساال || |
 ردندنا وصا ف ) ر 2 ( رددج كخالق باو * الا دوقا ریثاتخ وا 1 3

 هل رسک كنم یه ( خاقالا ) راردبا دارا هدنماکنه یرلکدکح هب یشید یهود تک زا 1
 .a ت ت سس اس ین تست ی و



۱۰ 

 FES قردلوا ردصم یتظفل علس فاوم هجرك هعلس اذا ىناتلا بابلا نم اخالفو
  هعسک هدهخش ضعبو ردشلفا عمصت هنسانعم قش هدحابصم نکل ردشمالیا
 ؛ هتساتمم قمروا هللا قایا دوخایو هللا لا هنیرید كنهسکرب هلفلوا موسم هدنناونع
 ۱ 0 ردموفم هدنرنک | یلوا هست نکل رولوا

 ا . هدننزو لقیص ( e دعضوا اذا مالا ف لاق ردهتسانعع قاق نایعو
 ۱ : هکر وتید هشاطرب تنم کد وص لوق ىلع ردنرابع ندشاط کیا 9 هنم کد

 | قعروا ( جلفا ) رونید اط ےک كتمرکد هضاغو روند ناخلیف هتسکبا

  رهق هلیوکس كلونو یحف كناف ( حفلا ) هب هبض اذا اخاف هتف لاقب ردهتسانعم

 و لیلدن و هرهف اذا تلاثلا بالا نم اسف مف لاق ردهتسانعم كلا هبلغو

 زسقعانق نکک یدوجو كنەسكرو “ اذا االف حف لاق رد هتسانعم كلیا

 ۱ ا الو ى ريغ نم هتف ادا همظع ق لاقب رد هنسانعم كلیا د رخ نیزسقمرایو

 افت دف لاق ردقدارح هد رالوا یانعم ییا ها حف هدننزو لیعفت ( حنفتا )

 اعاد هکر وتید 99۳ تی رزرو بلا لوس هدننزو ربنم ( محفل ) یف قع

 Ese یرازوک ینرلشا هدنقوا نکا بودا لیلذت هلا هبلغو رهق یتسادعا
 ۱ زوتید همد آ نالوا نوزو فیعضو كشوک هدننزو رثا ( حنقا ) هلوا ردنا

 . ودهتسانعم قلوا هدنامو رو بولیرو هدننزو هحرحد ردهلبا همخم نیش ( ریسفلا )

 E a ردهنشاتعم كفلورک ندص وصخ رو ايعا اذا لجرلا : مشنف لاقب

 e لاق ردهنسانعم كمرک ینراەجاپ نکر دیا لوبو هنع ر دا 2 الا

 ۳ ردهنسانعم قلوا راتخاو رببو 2 دنع هلحر نيب مت اذا

 5 روند همد آ كوپلس لوش هلیسهین لعاف مس | ( حثنغملا ) خاشو رك !ذا

 ]| قمریآ بورک یرلەچاپ هدننزو جرحدن ( مشق ) هلوا رولیق بویالقوب وا
 ۱ كيدو كناف ( شنق ) اهیلجر نيب تدعاب اذا ةأرلا تخشنفت لاقب ردهتسانعم
 | كعسا درهنلسس لوق ىلع كمغا لپ هللاحف ( ناخوغلا ) رديلع کالج ررب لی

 توص اهل ناك اذاوا تعطس اذا (اخوف خوفت خرلا تخاق لاق ردهنسانعم
 هه (ةخاقالا ) حر هنم تجرخ اذا لحرا خاف لاقب ردهنسانعم كفللی و

 ناوهو حاق یتعع لجرا خافا لاقب ردفدارم هدینا" یاتعم هلا ناخوف هیرمک
 ( دحفلا ) دریاژیا ةرمهظلا نم انع فا لوقت ردلمهتسه هنتسانعم مردنت رس

 هغانح كحوک نانلوا ریبعت هرکسا هکر ونید هبهحرکس هلی وکس كنایو یف كناق

 ۱ دخفو رونید هنروسو تدش كکلیسا ربا هخقو روند هخاالو هناثمو روند

 2 لوقت روند هنسلوا قیم راص هنی رب یرب بول اغوح 2 رلت وا تاشا

 ۳ ( مهار هفافتناو ةرئک یا تاللا یف یتبعا لوقتو ههدبش یا را

1 
3 

 ۷ نرو



۱۰: 

 . نيغ اذا لوهجلا ءانب ىلع نالف صف لاقب ردهنتسانعم قغادلا هددلماعمو اهخسف |

 لحر لاش رددوا ند رو نم یانعم روند هسک شیدا طلغ و نهذ مک نایلوا ۱

 کهدرلن ویو رد اوف رس كن هه اف و یأرلا بیصم رمغیآ داف و رعصقو 9

 داضو ىح كرلاف ( محفل ) ردنوحا هغلابم یک هبویهو هیغاطو هوار ءاه

 قیق رد دصتاصح ا قم رق یی هنسن شو یا وک تن همحم

 هرسک اذا ثلاثلا بابلا نم اخ سارلاوا رطبا حدد لاقي یک نواقو شابو

 قءافوا بو ربق ی هنسن سیا د وخ اب بطر هروک هفل وم هک رده او خدشو

 رونلوا لامعتسا هنسانعم قمراقج زوک و هخذش یعع يضف لاقي رد هتسانعم

 ندنسمآ كيد كيد كنينم هدلازنا نيح *الا مضفو اهأقف اذا هنيع حذف لاقي
 ىلع ثیدح قو دیامملا ف لاف ردشانا ثتراسا هت دح ویسا هلکنو فا وم ردت رابع

 لاعتفا ( خاضتفالا ) ینلا هب ديرب هقفد یا [ لستفاف ءاملا اف تیر اذا هل لاق ]

 هضف ینعب هخدتفا لایق ردفدارم هدرلانع» لوا کیا با عف دف داوو

 یس هرس نوعا بارش بولیق عرص كمقااص هل ر کک :Ae ره ) خاضفالا (

 نا ناع فا د وقنعلا 7 طقا کات ةر زد هتنسانعم قاچ بولک یفو ىلا

 هکر ونید هاش هنوک رب و روند هنسو ریش مو زوا ا ریما ( محضفلا ( ستول

 بلاغ ی وص و نب نسکمنس وڪ هشت آ را ردا ناب عروق ام رح شاوا د رح

 هلک 1 هکر وند هشساط لوش هدنن ژ و هسنکع ( رعطفلا ۱ رود هد وس نالوا

 لاق روند هب هغوق 9 راردیا داحا هراس ندا ب و زا یتغرو ام رج

 نالوا و یراک دید ج صف لف كهم ) محضافلا ( ةعسأو یا کوفه ولد

 لاعفنا ( خاضفنالا 2 217 رد حصقم یدرفه روند هرلباف قحهصاپ ییارش :

 هح رقلا تخطفنا لاش رد ه:سانعم یفلنادیمو قاعحآ بوت الوب رمنسنرپ هدننژو

 یک اذا دز عتفنا لاقت رد هنس انعم و 1 دل دش و تعساو تحفا اذا اهریغو

 هب هغوف و و دل منع هنسانعم کود یک دات آ هل دش و فئع یوص هغوق وا دن دش

 قاراب یک وا كەودو ءال نم امام تقفد اذا ولدلا تخفف لاقت رد زاجم دانسا

 هدننزو روبض ( خ وضفلا ) خ دشنا اذا ریعبلا مانس عذفنا لاش رد هنسانعم

 ا قالطا e ندا شوشغمو یاد 4 یدوحوو ییلقع و شوخ سس ید راش

 فا تایل ( ق هلا ) هرکسیو هسکی یا هی راش طفي ناک اذا خ وضف بارش لاقش

 شو یحا 1 د ودا هشاب ا هدننزو باتک ( خاقفلاو ) هلیئوکس ثكفاق و

 ) را ) ( دیرض اذا ثلاثلا بابلا نم اغقف هخقف لاقي رد هنسانعم قمروا ه هتسن
 نخ هزل لاقت و ا قم رای کیا ۰ هییس رب هکر د هتسانعم لس هدننزو لس

 تب سم تم تماس a رسا

 ۹۹ ۰ لوا



۱ 

 ۱ ودهتسانعم كليا ح رط ندلا یب هندن ربو هلهج اذا *یشلا حسف لاقب ردهتسانعم
 ۲ اهر حس لاقي رد هنسانعم .كلبا داسفا یرتبدنو یارو هحرط اذا رق لاقت

 ۱ یر ویلا مش لاق نده ستم قمزو ییسهلوقم دهع و یأرو دقعو هدسفا اذا

 ۴ حقو هقرف اذا "یشلا کی لاقب رد هنساتعم ققاط بوربآ دز یربو هصق اذا

 ثفلوم رد ردصاا ریمل رود هرلمد نالوا ندبلا فیعض كلذك لقعلا فیعض

 ۱ بویلوا خاص رنتولصه و صوصح یدنک و ردهنسانعم واواو یک هدللوق ندبلاو

 8 ۱ پویلوا مزاعو كلاس هلیلو هنلیصح قیرطو ماف هتحاح نالوا یدوصقم ینعب

 ۲ رود هدهیسک نالوا زلوب رفظ هندارم ندنغیدنوط هلقلنادا دوخای هلا 1

 - ینلصافم كناضعا عو هرمال لصيالو هتجاحم رفظيال ناك اذا حف لجر لاقي
 روزا بابلا نم اخف هدب ز ق لاقب رد هتسأتعم قم رقح و E ۱ عب

 ا اقلطم رذلات ذب هروکح هناي كحراش هعضوم نع لصقلا لازا اذا
 هرج ( هحعقلا ) رداحاد. لوق ردهنسانعم كليا هلازا ید كيل وقناو ردلهعتسم

 . رونلوا قالطا هنالوا فیعض ید كلذک هنالوا فیض لقع یدو یک ےس هدننزو

 . نالوا دقعتم هدننزو لاعفلا ( خاقلالا ) رد هتسانعم هعمف هدننزو ريما ( لا (

 6 ) ضقتا اذا حاکالاو عیباو مزعلا ع فنا لاقب ردهنساتعم قلزو هدام

 رارلا بابلا نم ايف * ىلا ےس لاق رد هتسانعم قاوا هاو دساق هنس رب نرتھف

 1 | لذ رلکک تاو نالا یرد كلذک ندنرد رلیوت هدنزو لعف ( حهفتا ) دسف اذا,

 1 . لاقب نفلوا لامعتسا هدنایح یذ ردص ومع هیمولو ردهتسانعم قاغاط بولی را

aEلوق ة همو ردشاإبا راصتقا هدلاثم فلوم رياطتو لازا اذا دليلا نع رعشلا  || 

 |[ باتو ندکم روک كوب ضآ ناویحو ناسنا ستو بلا ف ةرأفلا تفت و ءاهقفلا

 | درص عید نگو فعض اذا لجلا 9 عب را مشت لاق ردهتساتعم قلوا ناو و

 1 لآ كنيلوقنآو زدجات لوا هک زونید هنکشوک هود شقوط هدنتقو راہب هدنزو

 رو حق هلا هم نیش ( ےشفلا ) ردبغ یریسفت هللا راءود نالوا هدنشای'
 لاق رد هت سانعم مروا راعش ههرهح لوق ىلع قمروا هنشاب كنەكر هللا لار

 رد هتسانعم كلبا ظو هعفصوا دلا هسار برمض اذا ثلاثثا بایلا ف اشف شف

 بمللا ف ىصلا زحشف لاق ردهنسانعم كلیوس نالي هدنویواو هلظ اذا هقشف لاقب
 لاقت رد هنس اتعم قفا اص بودش وک لصاقمو اضعا ( شفا هیف بذک انا

 انروص هد زو حسف هللا امهم داص ( عصقلا ) هلصافم یخرا اذا لجرا ےشف
 ثلاث ابابا نم اخف هنع دف لاقت زد مت تا راهظا كل رلع؛ ییعی توابغ

 ین a لاش رده:سانعم قمریآ ند رپ نکا دوطع رو هنع یاغت اذآ



EIN 

 دلکشدآ هد هش نایلوا سج فو روند هفلقحاو هفلارا نالوا هدنایم هس ول
 رونید هتعاسو تقو نالوا هدنغلارا تک ناو نوکس جزو رول وا دض هک ا وک

 الصاو هنمالیوط انامز یا راہنلا نم اخس رف كنرظتنا لوق روند 4وط نامزو
 ةفيذح ثیدح فو ةيابنلا ف لاق رود هئیش نالوا مادو ریثک بویاوا عطقنم

 باطالا نب رع ینعی [ لجر تومالا مسارف ملا مکیلع بصي نا نيبو مکنیبام ]

 كغووص هدنزو ماج رحا ( خاسنرفالاو ) هدنزو ح رحد ( جن« رفتلا (

 لاقي ردذوخأم ندنسانعم نوکس هک ردهنسانعم قلوا عفدنم یدشو تروس
 رطاخ بواوا لئاز ردکو هصغو هئروس ترسکنا اا مش رفاو درنلا حرفت

Eتحاروو ج رفنا اذا حشر هاو مهلا هنع خم ر فن لاقت رد هنسانعم قلو  

 رز د هئسس انعف كلک روتف هارو تدش ۳ كلذک ردذوخأم ندنرلانعم جو

 ییدو هدننزو هحرحد ( رس رفلا ) ترسکنا اذا تن او یا ےن رفت لاق

 ) جيس رفلا ) سكتا اذا دربلا : ی 9 لاقل ردهنسانعم قلوا E E e كد رب

 لیوا و لاقت ردهل را تعا قووم شا ردکعد هعساو هدنزو هح رح ده

 یروت رم یانعم هکر دز وه ام ندد و نالوا هنشساثعم تعسوو و تعساو یا ةة رقم

 رد هتس انعم هعس قالو هللا همم نیش( ڪش رفلا ) یدلیا نایب هراش الاب دار فوم

 هنفو رد هنسانعم مارآو نوکس روید گر هنسرب هدننزو چ رف ( رج مه رفلا )

 یا 2 رف درفل ناک نسانلا رطم اذاو دریلا دتتش ارطالا ستحا اذآ دز لاق

 تغلو فصم ردشانا داریا هد رف نالوا هتسانعم نوکس حراش یاشمو نوکس
 ( خاض رفلا ) روند هب رقف هدننزو ج ریز هلا همم داض ( محض رفلا ) رداتخ قلوا

 رود هیشک نوزوا ك لوق لع هدنم ون یربا ول هد وک یکی هدننزو ساط رة

 هخارض رف و روند هخاض رف هدنن وه لی وط یا نصب ع میس یا حاضرف لحر لاش

 هخاض رق ها ما لاق روند هنوتاخ نالوا كوي یرهع هللا دیر یاپ هیخاضرقو
 هیسک ناونانو فیعض هدننزو دهرمرم ( محضر فلا ) نیدٌلا 7 ريظع یا ةيخاض رفو

 یم راف نبی زر هل رصد كرلاف ) خش رفلا ) فیعض 9 2 طرفم لحر لا شش روند

 ون ستان هلو هنسانعم ح انطا ضيع نهپرپو روند هنتوا زوم رک زفاف
 هک روشد هنب رلک-ک یادغب عهرفو رلیدلیا قالطا ندنفیدلوا ضيع اعوت یرلفاربب

 ردهغف و و ید رفم رد رپ اص هد رخ نالو e رکصندکدلوک ود هلی نکو د هدنم رخ

 لجرلا حرف لاش رد هتسانعم قیشاوب ن کیا شک سم هدننزو هج رحد ( دن رفلا (

 قلوت مارآو نوکس هرکصندقدجاق بوکروا ناویحو ةبوعصدعب نالاذا سرفلاو
 فیعض دادو ( خسفلا ) رافتلا دعب نکس اذا سرفلا حرف لاقب ردهتسانعم

 لهجكمالء؛و فعض اذا میارلا بابلا نم اس لحرلا ےس لا ردهنسانعم قلوا



 هدف

 n هر > ەر ةح را كراش وق ردناکم مس ۸ دی فلح ر قم

 ٠خ رفتسا لاقي ردهتسانعم لس شوق نوحا قهر _س یرواب ( خار .فتسالا ) یی ۳7

 1 بودیک هشدخو فوح ندنورد هدننزو حرف خر قلا ) ر فلل اهذخا اذا ما

 ۱ ۱ لازاذا عیا را Su نه اخب رد لح زا حرف لاق رد ةنسانعم قلا شمطمو نیما

 3 | ربا تک ندنوخ ره هر یک یسیدواپ شوفو نئمطاو هه ۰ و

 | كيهارب ,ا ترم ره رون ( خورف )ام قزل اذا ضدالا یا خر و لات تب

 ۱ ۲ یهرازدازب تن رلت رم طح مالسلا مهیلع و تب لع قعساو لیععما هک ردیسا یدنزر و

 ۱ | هدنب زو هزج ( 2 a رقلا )ا ردندنترذ 0 ع نالوا ن یاب هددالب طب و
¬ RE 

EA e 
 ردرسقلكنا ورم ن ر زا ندنن دحم هدنن ز و رب ز (یرف ۳۳ رود قم 21 قاررم یه

 | قیذعو لیذح روس دل وا لاما نوعا طغت راد EY ER یی و خم رفو

 و حرف نالف نولوقب ح راشلا لاق شیرق حرف وه لاق هنمو یک یرهلک

 ۶ روا ید هد ز٤اس هتما کف ةغلابلا هحو ىلع رغصو دنوم کیو هوم ظعت اوناک

۳137 
 ٩ ید هدننزو دهرسم ( خدرفلا ) رونلوا داريا ۳ ماقم یریبعت ق زوقو

 أ كنيسو كناف ( معرفلا ) روند هناوجو یسرپ | جک نالوا هزا ورت یک لک

 الوارف ردشمالنا رک ذ انعمرپ نکل بودا ټی هدحاع ینو یرهوج هلیعف

 درلاذتشا رطلا ستحآ ادا نول وق > راشلالاق رد هنسانعم نوکس كمکید هنسنرب
 ليلا کا رف لاش رد هنسانعم :تعاس مس رفو نوکس یا مر و د ربلل نا رطما اذاو

 نداتعمو و "هحار یا a رفدلاملاش رد هنساتعم شیاسآ و تعارو اممعاسیا راب)او

 ۱ 1 عارذآ تب نوا دوخاب عارذ تب ییانوا لوقلع ی اه لیم چ وا هک ندد هد

 | | 22021 نوک هسک ندیا عطق ی یهرو زم ةفاسهارپ ز ز رونلواتالطا جر و هب هفاسم

 ترد زتک الادنعو ردرف فلتخحم هفاسم نانلوا ریبعتلیم هکر ید نرم ردح اتم گلی
 | عارذ ترد عاب رهو عاب كب لیعره E ندهفاسم بع وتم یعدآ كم

 | ریو هلوا هن راق نراخ هک ردربعش یا عبصا رهو !عیصا ترد یرکی عارذ رهو

 ررر رطاق رعشو رد رادقم هناد قلا ندلیف ینعي ند ر عش ریعش

 لر للا رمعتو دید مشاه وٿ ردرادةم لوا لاا نالوا یتپم 1 قل

 رد ةا انعم هعس قللو هدنزو هحرحد هش رف هدځابصمو ردشلوا فاضم هرلنا

 | ددموسم هرزوا قلوا ذوخأم ندنوب مم رف نالوا ترابع "ندهفاسم لیم جوا

 E 1۳ ة هثیش نایلوا عطقنم الصا بولوا ریثکو ماد هروک هتنایب كنهیامنو

 زدذ وخأم ندنوب جو و نالوا یمسا همولعم ةقاسم ردهنساتعم تقوو تعاسو

 ندلیم جت وا هک ردیف هرززا قلوا یرعم كنسرو جم ر 8 هد هیسراف تاد رفم عیحو

 ۱ رد هتسانعم هجرف ر فو یمنا رد رابغ ند هقاسم مدآ تب کل نوا رز

 یی ۱
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 لوقو ردکءد یدلیا جارخا قوخ لندن ورد 22 یدواب هکر د هدنکنس ع ورا هبلق ۱

1۰" 

 ۱ درد تیم ) خرافلل ( ا فصووو خ رفه هصیو حرفم ةراط لاش

 ۱۰۳۷ و
۱ 

aaa 

 هرزوا ه5 را و روند هب روع یربا یسهئحو رود هب روع كاباب و رادمو رونید

 ) منا ۱ رود هب اب هدایک و رود هنس وه وا ح ایص و رود هب وش وا نالوا

 هک رد هنسانعمقمادلیشف ندنزفا یالب ل رکناو ید وا 4 هکر د هتساتعم قماداشوم

 یفالا چا تعع» لو و 4 اذا اک یفالا Ge لاق رولوا مسا و ردبصم "

 هنسن لصا یو لطاب هدنزو هلزلز ( هفتا ) مدندیا یتسیدلیشف ینعی اه یا
 ( خدفلا ) للطابلاب رخاف اذا لج لا یا لاش رد هنسانعم كلا رخافو فال هليا

 پابلا نم اخدف راب هسأر خدف لاق یدنلوا رک ذ کت و هدننزو خدش
 كناو ) خ رفلا ( ردصوص# داف وا بو ربق ین هنس بط رو و ةد اوا تالا

 رووا قالطا هنیرلیروای كناوبح رهو روند هنجاب شوق هلیوکس كنارو یخف
 ح رفا عج رول وا قالطا نیر ریلق نافح هدب رب د ی هنب راغ ص كتا تالذک

 هخ رفآ و رولک خو رفو هلل رسک لاق رواک خارفو رولک جارقاو یک سلفا رولک

 قالسطا هب یثک نالوا دورطم و لیلذ خ رفو هلک كناف رولک ناخ رفو روک ||
 كلح ررب خ رفو رووا قالطا هنیک | نالوا هرزوا كمربو ج وا بولیرایو رونلوا

 یروای شوق هبرسک كنممه ( خارفالا ) روید هنفرط كوا كغامدو ردياع
 لاق رولوا دنسم هد هب هطروع او و هیت ام قعرقح " یرواب عي قلوا یحاص

 هعیدناو قوخ ندنوردو رفم یهو خزف اهل راص ادا م لاو
 حرفا وو بهذ اذا عورا حرفا لاش رونلوا لامعتسا هتسانعم قنوا لئاز

 نیب هنسن نالوا هبندمو مممو كلا ,طضاو كش اج نکس یا رمالب كعور خرفا

 هابتشا دعب  نابتسا اذا مالا خ رفا لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم قوا نأیعو
 نوسم راب رع و رد بم همدشت هخرف نالوا جت راخ لد هصب هروک هناي بشاشسا

 مهرس اودا رربد مرطوب موقلا خ رفآ هد رب كعد یدلبا را-هظا نرس نالوا

 قلوا "ربع هدساسا نکل بودا مسر قرهلوا لوعفم ىنظفل مرتضی فل وم هتساتعم

 جدو هدننز و لیعش ) جی رفتلا ( زدی دنالبق ] هسقن هفس نه الا 1 6 زدم ویلا نر

 تخ رفا ىعءاخ رغ :راطلاو ةضرلا تخ رف لاق رد هنسانعمقم رقحیروای یک خارفا

 لاشیدنل وا رک ذ هکهتن رونلوا ,لامعتساهنسانعم قلوالئاز هشدخو فوځ ند وردو
 اذا لحرلاخ رف لاش ردهنسانعم ققروق بویلکلب ,ندهنسن رو بهذ ادع ورا حرف

 اذا موقلا خ رف لاقن ردهنسانعم قلوا فیعض یک یسروان شوقو بعرو عزف

 تت اذا عرزلا رف لاقب رد هنسانعم كفل ریلف نیک او خا رفلاک اوراصو اوقعض

 أ روند هبهطروع كلذک هشوق نارقح یرواب هدنزو نم ( خ رفلا ) هحارقا

RFواجد  



gt ۳ 

 )ی زی هر ۳3

 ۱ 5 Js ( حفلا ( فلا ضب یع یا ما دشسا لاق ودوام نو

 رد هنسانعم كکوب هیکشوکو :دعگ الم هنیناج نابطو ج وآ یترلقمرب كغايا دوخای كلا
 1 نم اف هعاصا-لح زا خف لاش ی هدنتلاح هحسم عقر هددهشت ىلصم

 | ةمدقمنكل ردشلبا توکس 2 هجرك فلوم اهاخراو اهض عاذا ثلاثا بابلا
 . كراقمرپ ی ناسا او فک یوساب نایفکنا سس حف هدنلصف ثلاث باب هدیدالا

 ]| و و یدنلوا عابنا کا هلغاوا موسم هليا كکوب ہیکش وک هنف رط هبآ ینرلحوآ
 / 2 .هدنزو لیعذت )2: فلا ) ردذوخأم ندنسانعم لصافم تواخر نالوا رکذ

 : دوس هدن زو ءا ره ( ءاعفلا ) اهعف ىنعع افت هعیاصا ا لاقب ردهنسانعم

 | هلمکسا هسک ناغناص لا هکردهنسن رب شلزود ندجاغا هدنزرط كلوک قاص
 | هتشوفلجوط نالوا حانلا نیل ءاعفو راغاص لاب بوروئوا هنیرزوا كنآ یک
 تس E 1 [ ارز ردشذلق مسا هدعب بول وا ندنسهمزال تفص لصالا ق هکربد راش روت د

 | دولوا لزا هج هتشهآ بود شوک ینراحاتح هدنتلاح لوزت هنيمز رو نم ع ص

 1 ءاحف هب هقان نالوا حفن مو لئام یرغوط هنفرط یراق یرلک نما كن رلهعو ىا

 3 ۱ ۱ عمو ردت ندلوا یانعم وتو زدندمامد .هکرلردیا قالطا یالخالا
 || ردع ضومرب هدننزو باتک ( حاتف ) ردندح ادم و ناویح ولقنرط لاتحو

 | ثفثوو رونآوا قالطا هنیررپ قانیواو كا كنب ره نالسرا أ( دسالا خوتف )
 هلل رسک كنم ریه به ( خاتفالا کو لق ذوخام ندانعم نانلوا رک ذ هک ردیعجم

 | قلش> و قمولوص راه راه بولوا بات یب هلیبس تک ندری قاربا ربا تس
 | هراتم هدننزو تیلاسا ) 2 هال( ) رهذاو یعا اذا لح را فا لا رد هتسانعم

  هدقدنلوا وا ساو رفح هل دظ راتنم ردا روهظ هوا ند راتنم هکرد را هتسن هیبش

 . هلتتسانم و رد لعفا ندنسانعم" تواخر و نبل نانلوا ر ؟ذ ( حالا ) رول وا مواعم

 هتسخ مشچو روق مثچ هکر ونلوا قالطا فر طلا عفا هبوب نالوا راف یرازوک

 e ) راف یا فرط)ا فا مالغ لاق رونلوا ریعت دول آ باوخ چو

  رییعت نامق و قف هلددشت كلاخ و یف كناف ( مش ۱ ) ردیدآ عض وم رب هدن زو

 . هیمنک كلاف رولک خاخف ییج راردبا دیص یسهلوتم شوق هلکنآ هکر دب راکدتا
 امع فا یر قوراقلا ر 8: نب هللا دبع رد دآ عضومرب و خو رولک خوفو

 هنسانعم تغلیکلس توش وک یلتماقب كرلقايا رولوا ردصم ک ردنوفدم هدنآ

 ۱ اذا ۳9 دو اغف هالحر تخف لاشه رد هیانعم و هلنتعف 3 هاه هغف هک

1 

1 
۱ 

 اق مال مش لاش زر دین نم قمادلشوم ككي هدوشوا 22 و ړو تخ رسا

 تخاف اذا ةحارلا تخف لاق رد هنسانعم .قایای هف 2 ره هح ارو طغ اذا اخف و
 ۱ هب وق وا نالوا 0 رکصندعاج هخفو یدنلوا E $ رد ردم کف كاف ) قلا (



۱۰۰۳۵ 

 ( هحطلا ) هکلهاف هيلع حا اذا هيلع باذعلا ج لاق رد هنسانعم كليا كاله
 لاق رواد همدآ قحا نالوا نا رب 4شا وارد رب ۲ 9 كلاب و یحف تكياط

 يطا نم ز نالو ا لوقت روند هلالتحا و هتف و دی رخال قحا یا دّحط لجر

 ید لاقت روند ه هنیش شاوا هاو دتساف هدنزو مظعم ) می طلا ( ةتفلا یا

 لطم یا e زيود لاش روسد هه ود شلروس نا رطق دن رزوآ و دساف یا خم

 ج چ اولاق لوقت رد هاکح ینتوص كحض هلک كناط ( طلا ) نا رظقلاب
 اوهةهف یا نکا ىلع اینبم

 كحاغا ر هدننروص یپاغا راثح هدنن | باع ) خلا ۱ / محل ا ءالنزا لصق +

 اب هک رد رک دید یور روح هک رد نیم ها روح رش ۳3 هد هبط تاد رفم ردیمسا

 مم ید هدنعج یهاک و یک نیو و مانکن نوکس دوخا هل اه رد هدمط

 یک نیتو هني رولوا نک اس
 هلیغاربیوهلیس ودنک هکر د رچش ع ونرب هلیعض كرلذیع( حلا ) < مهلا نیعلا لصف

 رد مح هلا همجم یاخ بودا راکنا ینغیدلوا هلیع نو وغل ضم رووا یوادت

 ردطلخ نکل رده وس ره هدنناونع م4۶ هلیع دش تلناخ هدنرلباتک نا لهاو رلید د

 هبااه نکل ردرلشهایا لش هفورح .رفات هدب تحاصف یناعم لها یرورم ظفل

 فیرح رکم رولوا فااحم یداربا هل دقن ینیع فوم هلرلتیا مسر هدنناونع عضه
 ردرل-شابا دریقن هلیحف و سک كبخ و یرسک كناهحارش و هلوا لو هخاسن
 رلیدلیا ذخا ندنل وق عخهعلا یعرت یتفان تکرت كنيبا رعارب ینوبو

 ماخ عونرب هليخفو ینوکس كنهیقوف یاتو ىحف كناف ( ةضفلا ) 4 ءافلا لصف ۸ ||
 رد هقلح رب ندشموک یک ماخ لو لع رارروع هن رلقم رپ قایاو لا هکر درسا رک :

 و رهقلح ناک بولیاپ ند هعبس نداعم هدزاجح رار ونقاط هني رل قهر بص نا وز

 ردفراعتم ید هدراراید مزب نوچغیدلوا هب تام رونبد ماخ هسرولوا یشاق رکا |

 عف ی زرونقاط هنیراقمرپ شاب ناوسسن رردبا ریبعت ریکیز قرح ریکهز کا
 لصافم هلنیتحف ( حفلا ) هلناحف رولک تاجو رولک ح وتفو رديسنج عج هک رولک 1
 ضیرعو لیوط نابطو یمهیا لا لوق ىلع ردهنسانعم قلوا كشوکو عالم اضعا ||
 اهلصاقم تخ ريدا اذا با را بابلا نم احد لحرلا چ لاق رد هنسانعم قوا ۱

 ىلج كنم هود ضعب عفو امهلوط ىف مدفلاو فکلا ضيرع ناکوا تنالو |

 رون روک هګ رک | اعول هکرونید هتلاح هيبش هکلیرک | نالوا هدنراکجاو هدنرلزید |"
 لوب فدو هب یغارکح نایلوا یسادص عفو رونید قرط .هکلیرک ۱ نالوا قلخ

 یانعم روند .هنالسرا نالوا وب و یمی یرهجب هدننزو رجا all) د
 - رج سس



 لر

 ۷ ۳3 e یسمحا هلغلاق رلکح و هدرخ و هایتس ی لاب تیاو

 | قعردشالپ یروماج نالوا رک ذ همد رب د وخای E رول وا ردصم

 ردهتسانعم یعرارف یی هتسنرو هب طلا ےطل 317 ىلا ط لاه رد هننساتعم

 لل لاقت ردهنسانعم كلبا داسفا بوزو یتباتکو هدوس اذا "یشلا ط لاق

 هل اذا رذقلا هتلط لاقي رد هنسانعم قمردشالی سحو اهدسفا اذا
 هدر اخلط و روند هنوناخ نوب ردفا و هدنن زو ءاقج ( ءالطلا ) هب

 ( جاطالا ) ردعقاو هرزوا لی خاش نالوا لصوم هطایمد ردیدآ عضوم رب
 قرفت اذا هنیع حمد طا لاقن ردهنسانعم قلوط هلْشات زوک هدننزو را جا

 یف كناط ( غم طلا ) لاس اذا هععد طا لاقب ردهتسانعم ققآ یشای زوکو

 و لجرلا خمط لاقب ردهتسانعم كلیا توخو زب لوکس كيمو
 ]| ددیعما یردب كندحم مان مش اه نب ىلع هلیعف كناط ( خارمطتا ) ربکت اذآ لوالا
 . | هب كنو و كناط]( طلا ) ىدلوا رک هکذ هتن رددلا هدحوم یاب لوق لع

 | اخ لجرا مط لاق E قلوا التماو همخت هلکع قوج یا لغاپ
 | رد هنسانعم كمروم و مسدلا هبلق ىلع بلغ و ماو مشب اذا میارلا بایلا نم

 ۱ هلک كنز ( خانطالاو ) هدننزو لیفت ( یافت ) يس اذا لج زا خط لاقب
 "(نعطلا) هما اذا اخانطا هّقطاو اهنطن دّعط لاق ردهتسانعم كلا التماو همت
 | روند هکولب رب نددضک هلی رسک كناط ( طلا ) رونید هیسک زفعو قجحا ةلئاکرح

 هردولو هقفون و قنغاط هلیحف كناط ( حلامطلا ) ةفاطیا لیلا نم حط رم لاقب
 | میج نکی مزال قغلوا داریا مدقم ندنسهدام محط بیئرت یاضتقمرپ هداموب رونید

 هدنسهکل وارصم هلیعض كناط ( م خوط ) یدنلواافتقا هرلن [هلغلوا هدلعو هد وّحس
 حر ةیسک رب هلیوکس ۳ یحف كناط ( خ وطلا ) ردیدآ عضوم ترد نوا
 خ وطی ان الو اب لاش وفا كا شا هب رک رای تكلوس زود ازسا و

 بوشالی هب هتسن محو هدننزو ج دم( ین ۱) لعفوا لوقنم رق هامر اذا اخوظ

 لجحرلا حاط لاقب نوسلوا یونعم درک و ینح و نرم قلوا هدول آ
 متطل ادا االف خاط لاش رولوا یدعتم هدانعموب و رقاب عطلت 2 دا اط مطب

 دشیا لطاب و هدومیو ربکت اذا نالف خاط لاقب رد هتسانعم تفلکوی و بقا
 لیعفت ( طلا ) لطابلا ىف كمينا اذا لج زا خاط لاق ردهنسانعم كعشرود

 خيقلاب حا طات اذا نالف 7 .طت لاق رد هنسانعم قم“ ها هن هې رک ب جدو هدننزو

 خم ل رد هنسانعم قمردشالبب هتبش نیکر چو انفرب هدننزو لیعفت ( محوطتا )
 قم ردل وط یک مولط ها معشو ج یهدوک كلزوم” و عقاب هتطل اذا الف

 بوص نحو باذع سس او امس "الم اذا نمسلا هّحط لاق رد هنسانعم
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 راقج وج هک ردیسهراب هتخ رب هبسنک كيم ( هخطملا ) اهعماج اذا هتبراج حط لاق

 شقنهویرکد ردق یسهآ لارو رارانوا یک كيل هاکنآ بودلقفو یتفرطرب

 قرانا ندناا هوا یر فوراص بیا هنکشترک تورو رادام اراد ۳3 رد تم

 دب هدننزو دوعق ( خوخطلا ) راردبا ریبعت یغاشقح اکا هدراراید مزب رارانبوا

 ردصمو هين یاضتقم رد هنسانعم ترم اعم هوسو سرش قلحا مد و قلیوخ

 خاطخطو روند هیسک جازمدو یوخد هدننزو لاسلس ( خاطخطاا ) ردقلوا

 هنیرب یربو رولوا ریبعت یدشفح. هک روید هنزاوآ یرلتایلح ون لا
 (طاخطلا )ردیم"ا لجرربو روند هباحس ینالظ نالوا فتاکنم تاق تاق بوضقص

 كب هلیسدین لعاف مسا ( ۓطخ 2۳ ) رددنسانعم تاط یلوک ارق ,دیزو طبالع
 روز i) ا ( روند ا نالوا سدبلا فوض و روسد هب هست هايس

 لاق ICP REIT كل زود هلفاصلا و حْ هنن رب قیر یتسازحا لی هد قنغاط

 میط كنهسک ندا هدد رنیطقط و ضعب ىلا هضعإ عضو هاوس اذا ۴ یه طط

 كل وب لوس هدننژو هدیرش ) هخ رطلا ( کا دقهف رد هباک> ندنسلوک كرهبد ج

 دانا هدنات یسا رج كنوص ی رعغاپ كضوح هک رود هقلصم هدنژ رط ضوح

 هعر رخ نداروا هرز وا یساضتفا بوک 61 ندارم ی رمغای ندض وح هکر ووا

 ردلک د صااخ نرع ی ردلیخد ل نه ظفا و روس وا ارحا هب هاب دوحا

 لها ردقن ره ردلک د زا یر و a كیاط هدنو و هدنزو نايس ) ناخ ر ط (

 فب رش ردتغل ناشار : > لهاوو هد هسا را ردنا لاا هل رکو دیم تیدح

 روک هنخا رط يج روس لوا قالطا هرن 1 ۳ ردیعسا RE نال وا ناشذو

 هسط الس را قوا. ی زعم a ناخرب با فا دخل هک رد مجرنم

 هلمح و ره و سم و یاعم ند هیاود تاب ولطم هرکلبا قیس ید هد دمو تاج

 هدن رادنع ی همدآ نالوا لوبقم یرلتعافشسو اجر تولوا ما ضخم

 یهتنا رد تا ناب هنوک نر کید هدنشو دام قیر طر فومو رد ول هیات ندنرازو

 رد وراد یرلکدد احرق قاب ین رع نوخرت دل حد كلاط ( نوخر طلا )

 نا وا رعت 0 ط ید هدرءاس تاب و ردعط اف ی هیعاج توهش-لواس

 هدتشزوب نکس )جم رطلا ) زدیکوک كنه وب یاب كن آ ایرف رقاع و رد هرس

 یرلک دید ز وه رط هک رونید هرلقل اب كح وک نالیصاب هرومالص بوس زوط

 دا آ ج رط رد هب رق رب هدنساضق ناج رح یف كناط ) دایاخر ط ( ردقح هل وا

 هود قزو تفح هدننزو هګ رد با دهلیم یا ( طلا ( ردي رغم

 ی وص لینش لوس و 2 ( ( عطا ) ردیلب اقم تکو و نیکی و راقو

 یساهل وج وص ینعب ص و داحاج eA هک ر وتف هب وض قنالو رروماج ۱۳ 1
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 1 ردهتسساتعم تلعا عاجو هدعباو ءامر اذا لوالا بابلا نم نط "یشلا خط لاقب ,

۱۰۳۲ 

 وو قاشا ( خابطنالا ) هجضنا اذا ثلاثلاو لوالا بالا نم اخيط معلا
 ۱ ردبرلع واطم هدشنزو "لاعتفا هلک كنهدهدشم یاطو كنەزمه ( خابطالاو )
 ۱ كليا داخ E هدننزو لاعتفا خابطاو ااو طن طط لاش هنسانعم تي

 إإإ ددناکم مساهدننزو دعقم ) طلا ) اطبط ذتما اذا لحراا خطا لاق ردهتسانعم

 ۱ ۱ )حالا ) ر روند هی رت ردنا ما هد اوز رهف ( ملا ) روند هب هناخشآ

 ۱ روند هتفرح قلیعش آ هدنن زو هیاتکک ( ةخابطلا ) رونید هب یجشآ هدننزو ناتک

 کود بودیا نادوف كرت نكرولوا حط دزو .هسانک ( ةخابظلا )
 sS نلیدانیف هجا اف یسیراپ ینعع ندفصنم هدشنزو ربما ( عرطلا )نوید هتک وک
 ۱ | هج رکو فصلا نم ب رض وهو حعطلا برشی وه لاقب روند هعورب ندیارش

 |( :طلا ) رجالاو صلبا ىا حبطلا ىف هلام فلتا لاقب رونلوا قالطا هیهلغوطو

 3 ١ تک داسحا حط هک رونلوا قالطا هن را هتش ر ۳ باذع هدننزو ربق هلک كناط

 UEP هدنرلن زو بادح» ( خابطلا ( ردد رفه حاط ردرارومأم هراقکو

 فام لاق ردهتسانعم فازومسو ردهنسانعم توقو روزو روند هنغلراوتساو

 ( عیبطلا ) نم“ یا خابط هند قو ةوق یا خابط هل سیل و ماکحا یا خ ابط هلعف

 زا ردرتفل بو زاج هرزوگ هنناس لح زایش یک ؛ روند هوا هدنزو نیکس

 9 1 یا مخ.اطلا .ی جا هب لاق روا قالطا هباج نالوا هرارطا دیدش ( م.اطلا )

 E ا ماع هعاطو هنسانعم هرحاه رونلوا قالطا هنسیسا هل وا ( ةعاطلا ) بلاصلا

 ۳۳ لقب رو وا قالطا هنموعم تكنيسا ( رطا ع.ابط ) ردیقل كرم نب سایلا نب
 ۱ دییاغ ( ةيخابطلاو ) هدننزو هیهارک ( ةیخابطلا) همام یارطا خیابط ترهظ

 هنیداق یسهبحاص درو لقعو لزوک لوق لع هنوئاخ مجکولط 2 تاو

 1 (عطاا ) لم ةلقاعوا :زتكم دباش یا ةيخابطو اب ةأرما لاق راو

 یتظفل لوا ده راش روند هنسی روا یلوا دا نیس راک هدننزو تدح

 لوا ك٤د یدلو نربک هنشای یجج وا هک ردقلوا ثلاث نالوا و رد وهس

 وشن یص هدننزو لیعفت ( طلا ) روند هیولنقولد مجکولط هنيا طم و نا

 رکوع صرت اذا ىصلا ما لاش ردهنسانعم قاوا ی ِ لايو لای بول و و

 اک کاو تناتم هدنفاج هدننزو هذبن ( دنطلاو ) هدنزو رجا ( عجطالا )
 مکعسم یا ةو طا لحر لاقب روند همدآ نالوا قجا 1 7 تم

 ساط رق ( خاربطلا ( ردب دآ عض وهرب هد هکم هلی س هی عج ( عاطلا ( لا

 3 ردحارمط هل لوق ىلع ردیبقل یردب كندحم مات مشاه یبا نب ىلع هدنزو

 | ددەنمانعمۇمزدشلقار ر۱ بوت آ یهنسنرب هلددش كناخو یعف تكناط ( طلا (

 لاق
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 | هد وس ی وف ك هدننزو طر الع ) حاصلا ( روند هنک رح قاوقو روشد هنا

 هک ردیفدامو هدنزو یاس ) یطخامصاا ) هل وا شفلمتاق ۳ دغو هک روتید

 هنر ریلف نالوا ها ندنرلکوک كلوا یاد یصلا حلاعص یدنلوا رکذ

 ) علا ( یدن) وا 3 هک ردیفدامو هدنن زو حس هاب سک كد اص ) مصلا ( ووا

 2 مف لاقي روند هرعا شمقح یراکوک كن راشن ینع یعانصا 1 فک

 هیسک ول هح یوو یربا هد زو هيا رع ) دیخانصاا ( هخانصا تحر + اذا

 لاش رود هسات و ربک هاب هد ) رعصلا )مک یا هیخانص لحر لاقب روند

 ندتمرمصا روناچ کک نالوا هداضعا هلفیفح ( هخاصلا ) نرد یا ةكص هول

 هب هیهاد و هل وا شلاق یرتا هک روند هشیٌس نالوا ضراع ندقفف وط ها رب د وخاب

 هزوس رب هاب رمک كنم ره ( ةخاصالا ( ردخاص یلح و تاخاص ی رود

 ( خاوصلا ) هل عقسا اذا ةخاصا هل خاصا لاقب ردهنسانعم كد بوتوط قاوق
 لح را هيف حوصت ناک ا: خاوص داب لاق روند هر قلقات هدو نامر

 رد هنسانعم قءاب هر یسهلوقم ر وماج قا هک ردیفدارمو هدننزو خ وس ( حوصلا (

 تخاس ینعع لحرلا تخاس لا
 كکود شاپ زوک هلددشت كاخو یحف كداض ( حفلا ) 4 ةمحملا داضلا لصف #

 یک قوبح یو و تعمد اذا لوالا بابلا نه اڪض نیعلا نخ لاق ا

 رد هنسانعم تكعرسوص و هدم اذا هل وب جت لاق رد هنسا نعم كمردک وح یدازوا

 رب هنحا هک روند هشهاق لوش هل سیک كيم ( ةخضألا ) هعضن اذا ءا حض لاقب

 ) خدرتلا ( ردندسعالم قحوح رارد رقشفو ص ندنجا هل وص ج اغا ج اقیط 1:

 زو اا 3 ( خادرشلا ) ووند کیس نالوا میظع ليف ف كلاد و یرسک لداض

 دیفص یا خادرض ع لاق رواد هنح اغا امرخ نال وا سنج یلاعو یوص تیاش ۱

 ردهتسانعم كمر وس بیط هد نس هج رد ردا رطاشهد هدننزو هلن ) فلا ( رک

 رطقب هناک تح هب هغطل اذا لوالا بابلا نم اتعض بيطلاب هدسج عمض لاش

 لاعفنا ( خامضنالا ) یمض نیم هئدپ حض لاقي رد هنسسانعم حض ( خب هم جل | ۱(

 ا2ء روس بیط هدننزو لعذت ) عمضتلاو ) هدننز و لاعتفا ) خامطضالاو 0 هدننزو

 كداض ( هتمضلا ) هب ْطلت اذا عضو حط ضا و بیطلاپ ۓمضنا لاقت ردهثساتعم

 هيام رخ هزات ندبا رطاقن یسهربشو رونید ههقاا زوم" دوخاپ هنوئاخ زومس هلک

 هب هیهادو تفآ هلیفیفح كناخ ( ةخاضلا ) ردیدآ عضوم رب هد هبداپ ) تاک )روند

 رود

 دا رد هن انعم كمروشو هلت وکس كناب و ی تكناط ( میطلا ۳ « ءاطلا لصف ۲

 حا لاقب نوسلوا هلیتهج كمروشب هد رجت كرکو هلیتهح همرواقو باکو ایر"



 اوخ راصت اذا موقلا خ رطصا لاق رد هنتسانعم كىشدىا دای رق هت رب یرب ردن وحش

 رد هن انعم لس هداب رف رد ردصم هدنن زو هلعاق (هج راصلا) ضعب مهضعب حرص یا

 هخراص تمعس لوقت روند هننوص هناغتسا هخراصو هناغا اذا هخراص هخرص لاقت

 قالطا هتشوق سواط هدننزو ناك ( خارصلا ) مهتئافتسا توص یا موقلا

 (ةعرصلا ) ردیعما كخاطرب هدننزو لفق ( حرص ( نوعغیدل وا ناغ رغاچ رووا

 )الا ) ردقلوأ بر شمکبس و یکم ی هک ردهنسانعم قزو تفخ هدنززو هحرد ۱

 عمسیالادج مصا یا لصا لجر لاقب رونید هرغاصنالوا رقشیا الصا هدننزو مطصا

 عیارلا بابلا نم انلص لجراا ص لاقب رلنیتعف ردزلص ىذخأم كلوب هلا

 دقا و صا لج لاقن رونید .نلص دنوم روند هود تک را زو وا طلصاو

 لعافت ( طاصتلا ) ریعبلا دلج مس تاس یا خاص برج لاقبو یفلص لباو ءاننص
 ماصت اذا لحرلا حاصت لاش رد هتسانعم كمروتس وك قلغاص هعضاوم هدنبزو

 لاق رونلوا قالطا ههیهاد نالوا لاتقو كلهم هدننزو روبص ( خولصلا )
 بوازوا هرزوا ناي هدننزو راجا ( حانلصالا ) ةكلهم یا خ ولص ةيهاد
 هدننزوباتک ( خامصلا ) ععیطضا اذ خالصا لج را صا لاق رد هنسانعم قعای

 روتدهدهنسیدنک كفلوقو رونید هنکیلد كغلوق هدننزو بولسا ( خ وصالاو )
 نذالااضیا خاعصلاو ندالا قرخ وهو یغوصاو یغامص او مالک اذه لوقت هنمو

 هدننطب یدلو ینعب ررید ضوی خاص لکو دول و نذا لک هک رید ح راش اهسف

 خاص هدنالوا ادی هدنسهطروع و رونلوا ریبعت نذآ هدحور یذ نالوا لصاح
 هوص هجزآ خاصو ردشءد دلت ءاقرش لکو ضي ءاکس لک هدحاح یتح روئید

 ردیدآ وضرب هدننزو بارع ( خاعص ) ءالا نم لیلق یا خاعص یدنع لوقت رونید
 لاش ردهتسانعم قمروا هنخاص كمدآرب هل وکس كيو یعف كداص ۲ صل (

 قمروا هنیزوک كنبرب هلقرموو هخامص باصا اذا لوالا بابلا نم ایمص هخمص

 دوخایقنتوط شنوک هیءرهجو هفک عیمح ابیرض اذا هنیع عصص لاقب ردهتسانعم
 اهعقو دشا وا هتباصا اذا ههحو سمألا تخمص لاق ردهنسانعم قلاچ شنوک
 زونید هدو نالوا ارطمو هزال ور یسهدوک هدشننزو هحرف ( همصلا ) هلع

 ناد ريش هدنشاب كن هبنکا هدنن زو هنابج ( ةحاعصلا ) ةضغ یا هخمص :] م۱ لاق
 هگروق هلیسسک كداص ( عمصلا ) هنسانعم هنطق رونید هثیش نانلوا ریبعت رباب قرقو

 هاو رول وا هدن رک ر ما كتبهم هحهرکصندقدروغوط یمسق نویق هک رد هتسنرب
 ید رفم لاا رت یصوب هغاکارلعب هک دوس سصلاخ هرکصندنآ راردبا قش
 1 كنکیلدقل و هلیبص كداص ( خ ولعصلاو )هلیسک كداص (خ المصلا ) هباه رد هتعص

 دا
r. 

هدآ ندا تناعاو ندا هناغاو ددم
 اعم لاعتفا (خا رطصالا) رود هرل
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 هاک رکشا دن همی دحا هک ردیدآ N هدهنن دم و ردة كد ما هللادبع ۷

 4یشع برت رب رب سینک تنش ( یْخشلا ( مالساا هلع یتا هلا لوسر تروح

 نالوا لدتعم یادنا ودق ( ةخاشلا ) رد هع ثعاب یدوا ضاب كنفا ربط ردیدآ

 زون د همدأ

 E قاروش ۳۹ رد هنسانعم رس يف كناب و وار ( ةا ) + داص)ا لصف 1

 ىف كداص ( حصلا ) یدسالوا ركذ هدنلحم هکرد حبس نطقلا عبص و رونید

 قعروا هگیس نالوا ت بویلوا فو رب یر هنس كىو یاقرب هلید دشت كاخو

 7 لات ا یک قعروا هن ایقرپ یس هل وقم كنکدو ر وهدو شاط الشم رد هنسانعم

 روک ذم هحو ج و E ام هن سو اذا لو الا بابلا ن م اح رهصلا یلعددما

 تناص اذا اه و اڪ و رها تلاش نود هتشام a E 9 نالي روا هر زوا

 رد هباکح ندنزاوآ كايف a ندن آ هلیاه (هّفص ) بلضلا "یاب تعرق نبع

 ان وص یا ره هعور all رمال وو لوقت روش دن وا رم و ید ر هد ژر اش

 تیک هک ردهنتسانعم تكمردشت رود هلسورب یی رغای نر هغ میم و تب و

 هیدن دشت كياخ (هخاتضا ( ربعبلا هربد نعط اذ بارغلا لاقت رونلوا رمیعت

 هب هیهاد و دنهایق ه>اص و هل وا ردیآ رغاص یرلقل و لندن اس روند هزاوآ و هه

 هخاص و رولوا فصو هتمايق ةغلابم ردهلییسح روص ةف قالطا ةمايق روش وا قالطا

 9 ردنال وا جو هدتقیقد 2 ارز رول وا هدهنسانعم همد هرزوا ىزا دانسا

 لامعتسا هدو دن دش زاوآ ازاح رد هتسانعه كجا رغاص ینلوف EF ذوخ ام ندنس هلک

 ناذ الا دت يی. موم حاص لاش و اهعصاف ۳۹ هن رض اذا اڪ هک لاق ردعقل وا

 یهحو راصتا فا وم رد یتبم . هنغی دع "ایط رلقل وق هنعامسید قالطا هب هدیدش ةیهاد و

 رود هبه دی دس ةع هل وکس كارو یکف لد اض ) دخ صلا ( ا تا : هرزوا

 كنذوم هخرصو لبخا دخمصک ةخ مص و یلکشا ةلوعک ةلوع هلساسالا ف لاق

 ناذالا یا یوالا هخرصلا تعم“ لوقت ردهیعرش تقیقح هرونلوا قالطا هناذا

 ردما هنسانعم قمرقیح هلتدش دوخاپ قمرقیح هدن زو بارض ( خارصلا ) لوالا

 ةددشوا خاص اذا لوالا بابلا نم اخارص لجرلا حرص لاقب رولوا ردصعو
 اذا لح را حرصت لاق رد هنسانعم قم رقیح فات هدننزو لیعت ) خرصاا)

 ردهنسانعم ثیغم روند همدآ نشان هدای فو ددم ) خراصلا ( خارصلا فلکت

 هدنروصو هتسانعم ثیغتسم روئید ههاوخ دادنتسا ددمو رونل وا رببعت سرد ایرو

 2 راص هلغلوا سقم هليا ثیفثیف توص و توم توص حرص هدساسا رولوا دص

 هدننزو ربما (شیصلا) رونلوا قالطا هسورخ خ راصو ردذ وح ام تر تر

 هدننز و نسح ) خ رصذا ( روند هغو شیعه رود هنسانعم خراص یدون
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 5 0 07 رد هرذک دم ماعط هدرلتو هلی رايش ( یخادنشلاو )
 ۲ ود هتساتعم كليا تیر فای ما يراک دید خدنش هرزوآ روک دم هجو هدننزو

 - (نوخشلاو) هلیوکس كنایو ی هعق نیش ( 4 هلا) خ دنشآ | لع اذا لحرلا خ دنش لاق

 ۱ | تک ناوا هدرولناس و رکج یی: نالوا رهاظ كلر هدتسايس هدننژو نوڪ »

 A بش ردق هناسکس دوخاي ردق هرع را ر یللا دواي ی لا لود ىلع روند

 ۱ | ترواج کتش رولک خویشو ز ولک 2 خویش يج كش روت وا قالطا

 7 ناش وهدننزو هیدص رولک هش و هدنن زو هلع رولک هخشو رولک خایشاورد ینب م هب اب

 4 فنیشو یه كيمرولک هیشمو هایحف كلايو كي رولک هخشم و هدننزو نافیضرولک

 | دولک عاشمو هل رسک كني و یف كم روک ءاخشمو هلبادم رولک ءاخورشمو هلرسک |
I, 

 ۱ شور دیعج كلا مراشم ردعج مسا هلی كایوكيم هضیشم هروکهنناب كحاب
 ۱ واو روند خوش الیلق و هلن رمسک رس نوح ا ءا روند ر رونید ځد سو رب غصه ۱

 1 یرهوح نکل ردهلعا راکنا ییکیدلک خوش هلکمالبا لرد یدورو الیلق یرهوجهایا

 1 كنظفل مش و ردنغتسم ندناب ییدلیا تالابم 22 هلغاوا هددیق تغل حا

 ۱۳ والا رز واو ردیدآ ره, حشو هیاه روند هخش هدنننوم ||
 یوهطلا قرط اوذ ردیدآ قلموقضاییرب هدندالب كن راه بق هلظنح و دسا هلی اه هش و
 هدتنعارسم × مصقنیلا هشاب هرج نمو * وبشا هرزوا ےک لوق كراش مات
 ردص ریز عارصم هکرید جزنم ردقلموق نانلوا رکذ دارم نددخش روک ذم
 ِ ۸ قالطا حس هدشمو دانتساو ردیعآیصم * هت اقفات نم عو را ریو 0

 9 و فیطللا بع ليس هي هل و لتس یاب (نایخشل ا ) ردندنعیدل واربک | هدنلسفو :

 ۱ رد رلپوسنم اه راتر نقد ینهیم حس رد رل هسک مات ليل ادمن دع ن هللادیع و طنز 1

 | رضساو) هلا هد دش یات ) دیخویشلاو) هلرعض كني (هخ ويشل او )4 مر ۔ےف (عشا)

 | ردهتسانعم قماج وق ناسنا 2 هلا هددشم ىا ( هیخوخشلاو ) هلیحف كنيش

 ۱ اش EE هيخوخس و هخوخشو هی ویسو هخویسو اش لجرلا خاش لاش:

 خاش ی 3 لج را مش لاق رد هنس انعم قماجوق یدو هد زو لیعف ) رشا )ا

 كلا باطخ كر ەد حساب هدهروام و قتمغاچ ی هلیدصق میظعت یدآرو

 كلبا بیعت ییهسکرب و الين ےب هل لاقوا اش ءاعد اذا روش لاق. رد هنسانعم

 رد هنسانعم كلا ما دو یاوسر یدآربو هباع اذا هيلع حش لاقب رد هنسانعم ,

 ع ' لاقي ام قلاجوق هدننزو لعش ( میشتا ( هتف اذآ هب حس لا

 | مهلوق هشو روتلوا رک ذ هک ردیمج كخش ( خایشالا ) اشراص اذا لجرلا
 یا یراردلا یهو عیاشا لاق ردهرایس ةعیس دارم اهلوصا یا موجلا خایشا

 1 FE GET هب ناش )ردعضوم و هدناهفصا ( شنا قاتسر ) تارایسلا "

"۹ 
 هو



۱۰۳۷ ۱ 
 جو ا اس

 ( خاش ) هبهربه اذا لوالا بابلا نم افلش فیلاب هنلش لاقب رد هنس انه قم روق
 یخ كنيش ) شا ) ردیمما ملا هیلعو انس ىلع میها را دد هدنزو رحاه

 رد هن اخف قلوا دناب و تكسکو ك و د وع ) خوعشلاو )وک ثويم و

 | ءاعسا ىلا ینعی لاطو الع اذا ثلاثلا بابلا نم اخوشو اتهش لبلا مش لاق

 باب E لو صا نکل ردم زال قلوا ندا وا بان هح رک هروک دنا ثكفل وم

 هلتیس انم فا عفر رونل وا لامعتسا هنسانعم كليا رکت خ وعشو شو رددیقم هل

 ۱ یرهوج ردیدآ نطب رب ندبرع هرارق نب مهسو ربکت اذا هفناب لجرلا مش لاقب
 قالطا هتب و دصو نالوا دیعب دلنرتصف ) عمشلا ( ردهانا رک ذ هدنباب E دفن

 فیلح ن خاش ردداعسا هدننزو دادش ( خاعشا. ) ةديعب یا مش دین لاق رونل وا

 ی خاعشو راّرض ن خاعشو U خامشو العلا ۷ خامو راتکا ن خاعشو

 رد یکم هلا ساعوبا هک ردیعسا لجررپ هدننزو ریبز ( زحمش ) ردرارعاش دادش یا
 دلی و رعو قهاس یا خاشلبح لاش روند هبهنسن ییاعو كک وب ) جالا (

 ها عفار یا عاش لجر لاقب رووا قالطا هراکدای ناوط یرقو یورب

 هدنن زو رویص (خ وعشا) ردیعما لحرر خاثو هدنزو مکر رولک بوم یجح ازرع

 كيش ( خارعشلا ) ةديعب یا خوعش ةزافم لا روش وا قالطا هبهفاسم قارا

 دوخاب امرخ هدنرزوا هکروند همقلاص ولپوح هلی كنبش ( ځو رعشا و ) هل سک
 تاو روشد هرلتولب تسک و كن و روند هنس هبن كغاط خارعهو هل وا موزوا

 ,نوږ «بول وا نوزوا هحا هک روند هضاب یعی هی رغ نالوا هدننل ] ل_نیسق

 بعت رقص اکا هدیکرت هلوا شعراو هنغادود نکل بونا ردق هنفلارا كن راکلد

 ۱ , دولوا قالطا یرهوج روا قالطا خارهش هلآ نالوا هرزوا هحووو روئلوا
 ردیعما یسرف كنةسك مات یرضنلا فوع نب كلام (خارعشاوذ) ردشیا طلغ هلکعد

 ( ذخ رمشلا ) ردياحتا خارش نب هلادبع هکردهقناطرب ندجراوخ ( ةيخا مش )

 هدننزو باتک ( خانشلا ) اعطق بلا هع رامش طرخا یا مالا يب ىلع قذعلا
 هدنزو مطعم ) محشلا ) رود هنن ورپ ناقح بوای رويس یرغوط هفرطرب كغاط

 یارک كیام رخ هدننزو لیع (a ( روند هنحاغا اهرخ شغالترآ یر کاخ

 ءال هنع ىت اذا اضنشت ةلخلا هياع مش لاقب ردهنسانعم گایا كا بویلتریآ

 | حرش لوقت رد هئس انعم قم رص مقلاصو كمك مقلاص ندلاد هدشزو هخ رج دا

 رود هنا ویح و ناسا نالوا دن دش و نوز وا یهدوک زانقط هدننزو دف (خ دنشلا)

 دی دلح رپ هک روند هثفایض و ماعط لوشو روند 2: زواب ولشت [ و روند هالسراو

 و ردنا تار هسک نالو ییعیاض دوخاب ناک ندرفس دوخاب ندا ان قا وق

 ) هدخدنشلاو) هل رسک کیش (خ ادنشلاو) هرعت كنيس (خادنشلا) رووا ریبعت زایش
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 اناکلاو رم ا ردد زابز اضعب 1 هد رلیحف نبش و رد هغل ایم زو با

 30 یصق هدنص وصخ لو كنهم رکم هک یدبا ند ع ماکح هدٌلهاح 9

 ۱ بولوا یدوم یانس بر نا بر كردیک هلغل وا عقاو عازت هد هعا رخ

 ۱ رده ینعع خ رش هنمدق تی ی هعاز کک هامد یدل وا تنفاجنا رخ هم وق رم ۲ رخالاب

 1 های ساب رلیدنا بیقلت هلا خادش هلکعا مکح هنفرط یصق هللا لاطباو

 EL یدتیا لاطباو رده ینرلمد رارد همدق ت مه ءامر خدش رلب رع هروک

 زا ددم قیقع هلیحف كره ( خادشا ) ردذوخأم ندهخداش رغ نانلوا رک ذ
 . ندلادتعا خداش و روند هنالغوا جک هزانورت ( خداشلا ) ردیسا یداو رپ

 ۱ ا خدشلا ) دصقلا نع لئام یا خداش ما لاق رونید هثیش نالوا یف رح

 ارمنیک كنەمحم لاذ ( خایذاشلا ( رو وا قالطا 8 سود نالوا ماعا ی عقلح

 کھ ( خرمشلا ) ردیدآ هن رق رب هدنرداصف وص و ردیع دق مسا كروایس رهش رهس 2

 وا ناقح بودوت هح ر ورس كسرو روند هنو عو هنلصا كس ره هدننزو

 ۱ ۱ كنیرک قوا لیس هی هشت ر رد قوقلا اخرش الثم هنسانعم "یا قرح روند

 کاو وا رع راربد لجرلا اخرش و رولوا هکسهو" هکهنباج ییا كنکترک
 ۱ خرش هتاعف لوق رونلوا قالطا هتماکنه لوا كنتلاح قلناوج خرمشو هنیرلشاق

 | كانا و روتید هتنرلب روای هود نديا دلو هنس رمو هلواو هناعیر ف یا یابش
 1 ی یوو شما لراوص زونهو هل یا نالف خرش وه لاق روند هنندلو

 ۱ ارلئاوجوت یک بحاصو بح رول وا عج ندنظز) خراش خ مشو وئید هن 96 ا

 | شد هندل و هنر یا هخ رشوه لاق هنسانعم دارمه روند هشا دشاب خ شو ردکعد

 دومقخ ورشو 2 خ شو رولک 2 خورش ییج نالشم یا ناخیشابه لاقي رد هنسانعم دننامو

 / و واش ريعبلا بان خ حرش لاقت رد هنسانعم قم راب یاد یز: ع ه9. ود هدننز و

 ا  (خ و ملا ) هنسانعه پاش روتت د هبولنقول دە زات (خ راشلا )دعضیلاقش 0 اذآلوالابابلانم

 هک روتیدهنب رلجاغا هشيم یربا خورشو یدنلوا رکذ رو ترش ری كنیش
 ۱ یدرفم هدکنو شب ةغلابلت مک رک حرش ح ورش مهلوقو ی ک نالیغم رول وا ولتکی

 هدننزو ساط رق ها هدح وم یاب (خابیشلا) هکر دیمما نطد و حشو ( رد خ رش

 یابط هدنن زو خابرش ( خادرمشا ) روند هرانم شلوا هاو دساف پونلک ویلوس

 ۱ اهضی رعو اهیظع یا مدقلا خادرش لحر لاق رونید همدا نالوا واناو كوي

 مرکل هنا لاق ردهتسسانعم قرعو لصا هلییوکس كمالو ی كنيش ( شنا )

 حداشلا لاق روند هنس هفطن لوق ىلع هندلو كناسناو قرعلاو لصالا یا شا ۱

 پرجالا دلج لس ی تیشو * مهنانک ا شاعت نیذلا بهذ * ديبل لوق هنمو

 تا بو روا یه کر دق رول وا ردصم مو روند هنج رف كیروع لشو +

 قم رپوف



 ا ۳۰

 نیطلا ءان ردد رقم هرزوا یاب كناهما راس خایس کرد یوانم ح راث ةتسانعم
 ۱ ردح ويس يح هتسانعع

 نکرولیفاص دوس هلی وکس كنابو ی كنيش ( حشا ) ( دمحلا نیشلا لصف 3

 4 لا)بلللا دنع ةتوص یا نمالا مش ت تیمش ل وقت رد هباکح ندنسب د رشف ندنآ روهظ

 ه* يصلا مش لاقي رد هنتسانعم كمدشيا هلیددشت كنهمحم یاخو یعف كيش

 دنع تاص اذا نالا 2 لاقت ردهنسانعم قماد رشف نکر وایغاص دوسو لای اذآ

 ( خلا ) طغ اذا همون یف حش لاقب ردهنسانعم قمادلشوم ن ؟روواو 0

 E ج هش هدننزو كرز ( نعشخلا ) بیضقلاک دعما اذا ا لو ۳

 هنن رایدشف و هنب راید شاخ دغاک و حالس رحم 0 هب جت نع هلوب ےس لاق

 دو اب شکوح یش و یک هه رول وا شد ردصم هدنو و رد هیاکح هک رو

 کر اب یه و اهردص عفراذا ٌدقانلا نح دش لاق رد هنسانعم ق٤ وط یرفو شک 7

 روند هیسک نالوا رردک < یدازوایک قوبح ینلوب هدننزو لاسلس ) خاشخا 3

 لوق ىلع قم رهق یی هنسن بطر یک نواقو قایق هاو كلاد و یڪف تنش ) خدشلا (

 لظنل او ار طلا خ دش ل والاف لاقب رد هنسانعمقم رمق ی هنسن سد اب یس هلو قم كيو شاب:

 حاحو قد ادا اف شن مظعلا وا هاو خدش یااىف لاش و یابلا بابلانم اعدشآ

 رددیقم هلا رک یهنسن شوب یا یک شابو نواق هدناهما ضعب راسو هارو

 مالمو صخ رایو PRS یش هلعیوت هدساساو نوسلواساپ ك رکو بطر درک

 ق یلشع هاب لظدح هک تب هل وا فوحا ید وا هک هل: اف وا ب وقص فەن

 ایه نروفتسم ی رط هروک هنایب كد راش رد هنساذعم كلبا لیه خدشو دا ره[

 لح لا خدش لاش نول وا یونعم 4 کو یدح 3 کا رد هنس انعم كليا شفا او

 قایاب بول وا ۸ ردق هنوز ضاب نال وا د1 ا 1 و دصلا نع لام اذا

 هنحدشمكهسکریو الفس تلاسو ترشا اذا سرفلا ةرغ ثخدش لاقب دونم |

 باصا اذا االف خدش لاقب ردهنسانعم قفقوطای قمروا هیرب ج افروب ینعب
 یانعم تخدش هدنزو لاعفنا ( خادشنالاو ) هدننزو لعفت ( خدشتلا ) ةخدشم

 ( هخداشلا ) سكنا یا خدشناو خدشنف لظالا خدش لاقى ردرلعواطم هدلوا

 هدشزو رجا ) خدشالا ( روند 4به غ نالوا دتء ردق هنن ورپ ندنلآ لی[

 روید هنالسراخدشاو روند ءاخدش هدنشؤم روید هلآ كکرا نالوا یسهخداش
 هلا لا هک روید هنغز و امر < شمالوا تط ر زونه هدشزو مطعم لا

 هنسانعم قنعلا عطقم رود ی جاغرو كن و و هل وا رو اف وا بولی ربق ریلفص

 و لوا

۱ 

e,لاوط هلیعص نیش ) خادشلا ( رو د هی است هزای و زر هدشزو هذبن )  
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 1۰ ۲ ؟

 0 هندحو هنر كتنسهض راع هسا یا 4 روند و هنکوک ك رشید

 ۳ یعسلا رکب یا ۳ رک اذ ندمالعا رد دآ كرر هدناسارخ > حس و روناوا قالطا

 رد هتسانعم قلوا راوتساو تا او هدنزو خوسر ( خون سل أ ) ردنداروا

 ا ددهتسانعم ریغت قلزوب هتسنرب هتینعف ( حالا ) حر یتعع انونس ىلا حاس لاقب
 || كمك هغوج یاعطو ربغت یا عز ینعم عبارلا بالا نم اخس نهدلا س لاقب
 ۱۱ (ةكسلاو ) هلیعف كنيس ( هخانسلا ) شک ا اذا E مس لاق رد هنسانعم

 : ۱ هخانسو هشنم خر یا سو هدخانش هل لاق روند هب هار نفعتمو دب را اعف

 ۱ . (مسا) رول وا نفعتم هکروند هنب را تغابدو هنسانعم مشو رونید هساپو ریک

 ۱ ۱  یصن ( حاس ) a یا حس داب لاق روند هړپ مخو قوج یسهقس هدننزو فک

 | لیعفت ( ےزستلا ) ردها هله یاحوب لوق ىلع ردیعسا یدح كئدحم مان دجا نب

 | ( ناتکسلا ) هبلط اذا "یشلا هنم حس لاقب ردهنسانعم كقسیا هنس هدننزو

 | كحراش رونید هییوق نالوا یرادقم ییو مدآ کیا هلیئوکس كنونو یمض كنيس
 ۲۱ هک رد هتسانعم رم سم هدنن زو دهسم ( سلا ) یدنلوا هجرت هرزوا یلقن ندابع

 ا یحف«كنیس.( خوسلا ) رونید همدآ ندیک هلو هدنکلیسا هوا و یدنلوا رکذ

 ۱ ۱ رد هنسانعم تلموک بوتاب هز قشعو» یک قلروماچ نکدرو قایا هلیئوکس كواوو
 | كکوچ هند كيوص هنسنرو تخا یعع اخوس خوست راا ماوق تخاس لاق

 | ( خووسلاو خویسلا ) بسر اذا ءالا ىف "یا خاس لاقب ردلمعتسم هنسانعم
 | قلوا فسخ هکردهنسانعم قماب هنیمز رعق هللاحف ( ناخوسلاو ) هدنرلنزو دومق
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 تفسضا اذا اناتوس و اخووس و اخویس مب ضدالا تخاس لاق روللوا ریبعت

 هدننزو هطبالع ( ةيخاوسلا ) ردشلبا ریسفت هلیمزال فوم هلغلوا یدعتم هليا
 ٠ یھ كنس ( یتاوسلاو ) هدنزو باغ ( خاوسلا ) رونید هل روماچ قوح

 تراص لاقش روند هنغات روهاج هدننزو یراقش هلی رصف كفلاو یددشت كواوو

 ا اس هک یاونو هيا وم تاد تراص اذا یناوسو اعاوس شزالا
 لوق ر طلا عارز اہ رنک یا یاعف نزو لع یاوس یرهوحو روند هخ و وس

 وسلا ( ردطاغ یسد ردهدنن زو یاعف ليڪ تناق یک یرایخ یاوس فعل

 خاوسلا ف عفو اذا لحرلا و لاق رد هتس انعم كىشود هغلقات هدننززو لعش

 هاناحف ( ناخسلاو ) هدننزو حس لا ) ردیدآ هب رقرب هلیمض كنيس ( خوس )

 قمرپو جم ر اذا ان احس و اس 2۰ ی بز خاس لاش رد هنسانعم تابثو خوسر

 |[ یا هامدق تخاس لاقب ردهنسانعم كلهوک هر قدمو یک روماچ قایا دوخاپ
 ناطلا ةا دوش د هراس ناب وای .ندروماچ هدنزو .باتک ( خایسلا ) تخت

 هتسانعم

1 



۳۳۳ 

 كني رالاد رعشرب تبا هدناعو دنه یتقیقح كن و ردقوبق شایوص هک ایوک هکردیسا

 یغوبق ربنع روا وا مق ید وو رولو ید هدنرل عا نيج راد اضعب رده

 زونه ( رحاس و ۱ راربد ید یییص رادلا هفرق اکاو ردییعوت یزم رق یرلکدید ۰

 هیبرت هلا بیط راسو كسم كحاغا یراکدید نابو رووا قالطا هدنو شعوط

 یرلکدبد یباغا كب و یباغا نوقروس هدیکرت ناب و زونید هننهد هداس نیزسق وا

 كازم یراک دید ثمر ندیاود یاعرم ثد رلا اسو رزرو دو زومو یهس

 هلرسک كي“ ( خالسلا ) رولوا شلوص ندنغوبق رونید هن رپ نایلوا یعرم
 بویلواف هرکرب هنس ره رونلوا رببعت واق هکرونید هنسیرد شابوص كئالی هصاخ

 امرخ نالوا رولیکود نکیا ماخو لشپ یشء زونهو ردئرابع ندکلموک ینیدرقح
 ریما ( میاسلا ) هنسانعم باها روند هبیرد شلزوو روتلوا قالطا هتحاغا

 لجر لاق هلوا زلبا هبک نکل بولوا عابا ددش هکروسد هبیثک لوش هدنزو
 قاربط روند هبهنسن هزع نایلوا یدادو 2 الو عاجلا دیدش یا مجرم مس

 ردطاغ یروقست مطال نم هداروب هل عطال یا میم مس "یش لاقب یک شاطو

 رونید هغلزسداد هلیعف كنيس ( ةخالسلا ) ردتبثم هباام هدنس هدام 2 کا

 پونازوا هرزوا نا هدننزو رارجا ( خاخل سالا ) رونید هنسهیش كلبآ نالق
 [حاسالا) میطضا اذا اناضتسا لج را مسا لاقب یک یرد شابوص ردهنسانعم قاپ

 هک ردیفدامو هدننزو خاص هلبرمک كنيس ( خامسا ) رددآ تاب ر هدنزو لیمزا
 ( خحسلا ) هنسانعم صاقع رونید هنغاب كنبرعآ هشيش خامو ردقل وقدارم هدارو _

 ردهنسانعم قموقیل [ ندکتشیا بو روا هنفلوق كمدآر لوکس كيهو یصف كاتس

 ندقاربط نیکا و هرقعف هخاعن باصا اذا ثلاثلا بابلا نم افمس هس لاق
 ( ةتمسلا ) الوا علط اذا عرزلا عح” لاقي ردهنسانعم كعروک بورا زونه

 زدعو ءانب هک رود هنثیه یسروتسوک ح وا ندقاربط تنکا 4ک كنیم
 رد ذوخأم ندسخاعع نانلوا رکذ هک ایوک وب ةعمسلا نسل خردلا اذه نا لاق
 رذیبم هنتسانم قلوا نرم هغو هدنح وا لد یا یا ۵

 ردیفرط جا كنکياد قلوق هکردهنسانعم خولص الی كس ( خوام لا )
 ( خالمسلا ) روند ه ربلف هزات نالیریوق ندن رلاد كتوا یراک دید ینوا قحادفبو

 یاب و ىح كنيس ( یلنایساا ) ردفدارم هدلوا یانعم هللا خولمس هبرتیک كنيس
 روند هدوس لوشو روند هماعط راسو هدوس نالوا هرعو نسداد هاب هددشم

 هلیرسک كنيس ( سلا ) هلوا عوضوم هرجا روقچ نوجا قلوا درغوپ هلیمولط _

 نسلا حسو هل لصا ال یا هل محال نالف لاق روشید هنسانمو لصا كن هتسارب

 فک راس

 د

 هدکیا یراک دریک | كابرا هلنتعف ( زسلا ) مط هل سيل یا ةخالم ةخالس هيف لاقب
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 نالف لس لاش NEE هاب قلوا لصاو هت رج كآ ید تم ردش ۰ رجا
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 E هه لاق روند هنابایب عساو هدننززو ساط رق ( خاپرسلا J ةرپظلا ق

 : دیعب یا شم سسه ناکم لاق روند هرب دیعب هدننزو دهرسم ) حملا ( عساو یا

 هدوص نوعا قلوا هزاو رت ینعب نایکود وص هننرزوا هلیع كنيس ( خودرا (

 ۲ 7 ردقو رعم هرس ا رکا كنه ) حاافسالا ( رونید هیامرخ نایدلصا

 ۱ هلبا هدام ینعب یلاج رادقمرپو نیلم یتعیط ردب راک دید قانیسا هلف رم

۱ | 

 نالش و تبوطر یعب هلاسغو ليم یرلتوطر شهروفو ش نیس اب . بو ریک هانی

 1 ) ساز ردعفات هنب ری رغآ نک وک و لبو رد ينم الضو ندوصع و هیس

 ۱ لاقي رد هتسانعم قهر ةح بو زو یسرد كح وذم ل Re كمالو یک نیس

 اه رآ ناسنا و ال طرش ےک اذا ثلاثلاو لوالا بابلا نه نیس هاش لا لس

 1 هتم و تعز اذا اهعرد ةأرلا تخلس لاق رونلوا لامعتسا ید هدقهوص یتسابل
 ۸ ید رقح بو رص ندلیل رعنا یاعد قح یعب دا تا یا لیلا ۳ راما هلا |

 ۱ یآو یحم اذا رهشلا ےس لاش روا وا لا ما امد قوا ر ا یآ سو

1 
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 هنب هه هغع روق بورارص تاتو هرخآ ق راضو هاضما یا e رهس

 نالیوج#لا دعب رضخا اذا تابا لس لاق 2 هنسانعم كل هزات بورسی

 كنیلعف فلم هدارو ابن لس نع یسسنا اذا ها ت تم لاش رد هنس انعم قمهلواق

 كنآ لس و ردینیم هک E كنظفل هیح یداربا ۳ یربو ثنوم یر

 ندحو ذمو ردل وعفم یی دواي ردردصلاپ دیس زا قالطا هننوک ر 4

 شل رقج بوایزوب یسیرد ( خ ولسلا ) روید هبیرد نایدراقیح مولط بولیزوب
 قارفح بولیزو یسرد كنهع؛ذ هدنزو لاعفنا ( حالسنالا ) رونید هنویف
 لاق روالوا لامعتسا هنسانعم قاوا رخآ یا یک لس هلتتسانمو رد هنسانعم

 لاقت ردلمعتسم هتسانعم یتبقچ بولیریص ندهجک زدنوکو یضم اذا رهشلآ حسنا
 مولط هک ردد فم كخلس نالوا رک ذ ( خللا ) ) زسناف لیلا نم رابنلا ها لس

 كيم ( مسا ) رونید هنسی رد شلیوص نانلوا ریبعت واق كنالیو هبیرد نلیراقح
 | لوش( خاسلا ) رونلوا قالطا هننوک رخآ كآ یک لس دوب هليع كمالو یمض

 راقح بولی وص یس رد كنم ود ییدلیا تب اصا هک روال وا قالطا هنتلع زو وا

 | قالطا نوجیدل واق هنس رم دولوا یربا كب هکرونید هالي هايس ځاس و هلوا

 ۲ ناووتسا رو اس دونسا لاق رفلتفص هلا هلناس رونید هدوسا هدش وم ردشفلوا
 ] ۲ دلسو مکرک لسو طاوسو تا دواسما لاقنو هفصلا ىف ىنثنال ىنعي حاس

 | هتسانعم علصا رونلوا قالطا همدآ نالوا لک یکوا كذاب هدننزو رجا ( سالا (

 | رطع هنوکرپ هدننزو هنیفس ( دْحلسلا ) رووا قالطا همدآ ولهرهج یرم رق كيو

 هکر ديما



ry 

 هنیرزوا هدننزو ربما ( عسا ) دعابت اذا لجرلا حس لاقب رد هتساتعم قفلقارباو

 رد ههاس یدرقم روند هنش» راب قو ش حریلصب نوا قو اود یسهلوقم مهره

 هنب راهکیبس قوعشلرود نوزوا نوزوا نوحا كاريكا هرکصندقدنلحالح و لاه

 ناچوا هداوه بولیکوت ییوتلراشوقو رونلوا ریبعت كرد هدنسیکرت هرشط هکر وشد
 یطاریط ردتغا هدهلینوکس كنابو هاناحف ( ةسلا ) رولک يابس ىج روید هننکلپ

 عضوم رب هدهرصپ هس و هیرسک كنيم رولک خابس یج روند هرب قاروح
 كوص ناروط قوح رس و ردندار وا ىلا ب وقعد ن دق رف نددابع دابع رددآ

 1 ۳ كوره ( هر ) روئید E یمهلوقم و نک ا

 غلب اذ ۳ ۱ ۰ رفح ف سا لاش رد هنسانعم و ردو ۳۹1 راو هغا ربط قاراوج قمی

 را محسن لاقت ردها یو رک اس: یس ا هدننزو لعفت ( تلا ) خابسلا

 ها رک ا و یوصو قشهو یعاربط هدننزو E ) حاخ#ا) بدو نکس اذا

 رول و ۳۹ و وشن اعر رم هسال وا سر و ر هک هب ره هک روند هرط را نالوا

 كا اک هر عقاو هدنلوق :رطا بلا ضرالا كحاص یلوقنا و هکردبیرغ

 اب هسا لوا ردشلیا هجر هلا رب نالوا عالم ا < هلکعا مه و داف

 رد, دآ عین عزا هد را ءار وام خام و ردکع د هبسط ضرا هکر دا هم وعصه

 / قشمو یعاربطو تدنم و ی وص گرو هات خاصم هيف كس ) خ-اضسا (

 قشمو ی ارم هکر دیفدارمو هدننزو هار دد هن كاخ ( ءاطملا ) زوند هر

 هلدیدشت كناخ و یحف كنيس ( حلا ) یک ار رولک یا” ج روند هرب ,

 رفلا ق 2 لاق رد هنس انعم كليا ناعماو هغلابم هد رالع یمەلوقم رفحو ربس

 هرب یتغریوق نوحا قلطروم هکرکح و نعما اذا لوالا بابلا نم اخ ربسلاو
 هدناهما عیج ضرالا ف امنذ تزرغ اذا ةدا ربا تم لاق رد هتسانعم كعوک

 ردمهو یسهجرت هلا خام كنيلوقنا و هلغلوا دیقم هلا 2 العم وب هدح ورشو

 ترد یرکی ندنازوا ردلمعتسم هدي رع و هدهیما هک دلی كنيس ( حلا (

 خ دسنا لاق ردهنسانعم قلیاپ هدنزو لاعفنا ( خادسنالا ) روشد هرادقم نامطب
 هبهعساو ضرا هدننزو رفعج هللا هدحوم یاپ ( م.رسلا ) طنا اذا ضرالا لغ
 "کا هلغلوا هوا فرط ره بویفل و لو هفرطرب هدن آ هک رود هضرا لوشو روند

 هدنن زو هج رحد ( ةعرسلا ) ةلضم یا 2 .رس ضرا لا هلوا رولوا ها رک رلنشود " ٩

 قزیو یخ ادا لحرلا حرس لاش رد هنس ادعف قلوا برشم فیفخ و نیک 1

 ادور یشم اذا لجرلا رس لاقب ردهتسانعم كرو هتسهآ هتسهآ هللا یأتو
 یشم اذا لجرلا خرس لاق ردهتسانعم كمك بویروب هلر هدنکلپسا هبواو
 ےل
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 قجب هدنزو طق هلیعض كناز ( یز ) ةديدش ةديعب یا زو خ ومز هبقع لاقب

 هک رد هتسانعم قلزو غاب هلیحف كنون و كناز ( ملا ) ردیدآ كناضقرب هدنتلایا

 إً ذات و ریغت اذا میارلا بابلا نم انغز نهدلا عز لاش رولوا نفعتم یسهحار

 إً تدقه روق یزاغوب دوخای ندقمروط دوس هنزاغوب نکرما دوس قالغواو ینوق
 عاضترالادنع هسأر عفر اذا لعلا ےز لاق ردهتسانعم تا یرقو یتشاب یشات :

 ا یسمار .دنزو فک ( علا ) قلج آوا شمع

 رک ذ هک ردهنسانعم خولز هدنزو دوعق ) جوزا ) ریغتم ّظ ےز نهد لاقب
 ( ع رلا ) عز تعم قاثلا و لوالا بابلا نم اخونز دارقلا ےز لاق یدنلوا

 مالکلاق عزب لاق ردهتسانعم قلاش وب یک قولواو قلچآ هدملکت هدننزو لعف

 رد هثسانعم رک عزو ردقمصتم ندنسهک عز نالوا هدیس راق هک ایوک جفت اذا

 5 ندقلرسوص هرزوا طا فا هدنزو هح رف ( دم زا ( رک اذا لحرلا زن لاق

 || ثالوا شعشپای هترب یرب یراروکوب بولوا راط یرلنراق و بولیکح یرلقس رغب
 | هدننزو بارغ ( خاوز ) اشطع اهنوطب تقاض اذا حز لبا لاقب رونید هرلءود
 ۱ (خیزا ) رولوا یفریصنم ربغ و فرصتم هل رابتعا هعقب و ناکم ردیدآ عیب وغرب

 ]| لجرا خاز لاقت ردهنسانعم كليا رظو روج هلتاعف ( نان لاو ) هدننزو حس

 | ردهنسانعم قلوا هخرال [ ندلحم ینیدلوا رظو راج اذا یناثلا بابلا نم اناشزو اعز

 هغرالآ ندرب ینیدلوا هلیرسک كنهرمه ( ةخازالا ) یعت ادا ناکلا نع خاز لاقت
 قاری ندنرب هدننزو لعفت ( مجرتلا ) ءاح اذا هخازا لاف ردهنسانعم كعا
 لیزت اذا هناکم نع حیرت لاقب رد هتسانعم

 رس یل آ یرکذ ردهنتسانعم فیفحم هدننزو لیعفت ( حستلا ) # نیسلا لصف ۶
 ردهتسانعم نیکست و اهففخ یا اخیست یا كنع هللا میس لاقب ردذ وخأم ندنطق

 نوحا تم رک ا یتسهل وقم دو و هب شفلجالح و دنکس یا رطا هلا محس لاقب

 هلرغتل یتعی هفلا اذا هوحو نطقلا چ لاق ردهنساتعم كمرود نوزوا نوزوآ

 هک ردهتسانعم قلوا نکاس ندخآو ندقعآ هتدش ىغا ندعخ و رمطو ةارلا
 لا حداشلا لاق ما و نایمض نم نکس اذا قرعلا حس لاقي رولوا بلقنم هتحار

 ۱ عراق ندهلغسشم و قیرلا ةغاسا و قرعلا مسن ىلع هلدطا لوق ایاما تعس

 ردهتسانعم دیدش مون و اغراف ناک اذا لجرا حس لاقب ردهنسانعم قلوا یلاخو

 را حس لاق رد هنسانعم قلوا نک اس یس ۱ وا دیدش مات اذا لحرلا حج لا

 ]| قلوا غراف ندلغاشم یندو لوکس كنابو ضف كنيس ( حسنا ) رتفو نکس اذا
 2 2 سو اغارف یا [ الیوط اتحس راماا ق كل نا ] یلاعت هل و ˆ یرف هنمو رد هتسانعم

 | اددش مان اذا لوالا بابلا نم اخس لجرلا جس لاقب رد هنسانعم_دیدش مون ]

 قفلقا راو

۹ 
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 سس سم س أ

 اذا لوالا بابلا نم اخز هخژ لاق ردهنسانهع كمروشود بوقاق هرب قریوارب |

 ظاتغا اذا اد ز جز لاق رد هنسانعم كا بضغو ظيغ هیسکر و ةده ون هعق وا

 رد هنسانعم كمهشيا كرم ردک و جو بثو اذا لحرلا خ ز لاقب رد هنسانعم قمار ختو

 خز لاقی ردهنسانعم كمك ب وروس هللدشو فتع یهودو هامر اذا لوب خ زلاش
 اذا "ةارلا خز لاق ردهنسانعم كلا عاحو افنعا ریس لبالاب راس اذا یداعا

 از از لاق زدهنساتفم قمارذلت یزوک شتآ جز و خز و اهعماج
 هننوتاخ كمدآرب هلیحف و یرسکكيم ( هخرلا ) قر اذا یناثلا بابلا نم اه زو ح

 رد هنسانعمهخ رم هلیعف كناز ( ةخزلا ) نوعهیدلوا عاج لحمو عاجتلآ روند

 رونید هنج رف كنوتاخ ردناکم مسا يخف كنازو كيم ( هخزملا ) ردلوعفم نع هلعف

 اذا ةأرملا خرخز لاق ردهنسانعم كليا عاج دو هدننزو هلرلز ( ةخرخ زلا )
 هیراق نادرقشف وص ندنج رف هدنماکنه عاج هدنزو هقاعم ( ةخاخزلآ ) اهعماج

 هل سنک كاز ( حر رزلا ) عاجلا دنع ءالاپ خ زب تناک اذا هخاخز تا لاق رونبد

 رول وا یعو یراصو یرعرقو ضایب رونلوا ریبعت قیئرز هدیکوت هکردفورعم رج
 هلییوکس كمال و ىحف كلاز ( طرلا ) رددآ هیرق رب هدنسهکلوا دیعص مین رزو

 ردیک بوق هلفمانوط قایا ندنغل لاپ دوخای ندنفلشای هکرونید هرب قرص
 ْخزو هنس انڪم مهسلا هولغ روند هب هفاسم ی آ قوا رب و یک هقل نم و هل زه هل وا

 ال ز خراب هلنز لاش هننسانعم كچ رود هل ر ومد بید كغار زم رول وا ردصعم

 هری قجااط و قحربص دو هدننزو فک ( خا ) هحز اذا یناثثا بابلا نم

 بابلا نم از لحرلا ٌز لاق ردهنسانعم كمروس تخف ( زا ) روند
 ردهنسن نانلوا رییعت قاربق هدننزو ,ربق هلیمط كناز ( دلت لا ) نم اذا عبارلا

 هلنز و ردقح هلوا 11 قحرمص یعاسا كىد یرلفا ربق هدهیداب هنسانعم هقولح ز

 ظیلغ رونی سو هک دنتک بولوا ضراع هتسهقرآ كناسنا هک ردیمسا عجو هنوکرب

 ىح كناز ( نالنززا ) رولاق ندنکرح ىلاعت هللا ذايعلا مدآ نالوا التم رولوا
 ثكلبا مدش و قبس هرلشادلو هدکعرو هلئاعف ( نان لاو ) لينوكس كمال و

 یشاق مدقن اذا لوالا بابلا نم االت زو انا زو النز لج راز لاق رد هتسانعم

 ) حل زلا) ردیمسا مالسلا هيلع فسو ترضح ةبحاص هلیعف كناز ( اخاز )

 هیلم اذا ا 3 لاش رد هنس انعم كليا قح رص نیجلای یریر هدنزو لیعفت

 از لجرلا خز لاقي ردهتسانعم كلبا رك لینوکس كيمو یحف كناز ( خرلا )

 ليج لاق ردهنسانعم خاش كدكو كب ( خالا ) ركت اذا ثلاثلا بابلا نم
 رفاو یا خڅاز لیک لاقب رونلوا قالطا هکجلوا شلوعلوا ولشابو خاش یا از

 روند هشقو برص كيو قاربا هلنیتعف ( خرلاو ) هدننزو روبط ( خومرلا )



 2 یناسل مچ هدملکت هل هد هسا نبقناي هن رع ردقن ره یاشل كمد ندیآ

 | هفلاجوق راوطو لذو نال اذا لجرلا خرا لاق ردهتسانعع قلوا مار بویشاو

 نا اح

E ۱۸ 

 رویم یانعم هلغلوا هنسانعم قلوا لئا هیلیلق ةيطع خاضترا لصا رد هتسانعم
  وهف برعلا لا راص 3 مهعم ًاشناذا ةيمع نکل ی لاقت ردذ وخ ام ندن [

 رد هتسانعم قم آ هدنزو لعافت ( عضارتلا ) دن> اولو ظافلا ف معلا ىلا ع زنی

 روند هبیهاود و تاف ۲ هلی كنافو كنار ( خوفرا ) انیمارت یا انعطار لوقت

 | خثارشیع لاقب رونید هکلرید شوخ ولتعسو ( عفارلا ) ردخمثار یدر ا رهاظ
 || ءارج ( ءارلا ) رونید هفلجاغا ینلتح بوط ا كار ( خرلا ) غفار یا
 | ( ةعزا ) روند هنععذ نویق نالوا نوکشود هغمالتوا یروک ذم خر هدننزو
 ۱ هنس انعم ےب روند هنغروق ش مغلکی كنامرخ :ES ) هدن زو هغ

 1 | اره لردك كنءمه ( خامرالا ) ى ا رولک خر رو یک بئع رولک خر یبج

 1 مدآ شک سو خرا ترم اذا خلا ترا لاقب ردهتسانعم كمريو خر یباغا

 | تعرالاق زددنساتعع قلوآ نوقلوط یرلکیا بوتلواط كن لوق لع قوط زو
 | تسسكب هایوکس كلونو ىح كنار ( را ) تقنا وا یسلا ف تذخااذا ةيادلا
 و ره ادا لوالا بابلا نم ار لح را عر لاش رد هن ساتعم قلوا رافو

 | هنر لاقب ردهتسانعم كليا مار یاویحو ناسنا شک رتس هدننزو لیعفت ( : محرلا]

 | عر لاقب رد هنسسانعم قوط بوشپای هللا لا هدننزو لعفت ( ملا ) ۷ اذا
 لاق ردهن انعم كعود هنغات روما E ) خوزنلا ) هب تشت اڏا هت

 ر هدننزو دوعق ( خ وراو) هدنزو 2 ( را ) هيف عقو اذا نیطلا قف خورت
 قلوا زحاع ندقمردشواف بولب ربا یشیآ لوق ىلع قفلمقلاص بویشوک هسک
 هبذغف نیبام دعابنوا یخرتسا اذا اخوبرو امر رب لجرلا خار لاقب ردهتسانعم

 لا ردهتسانعم قلق نوزو تسس هدنزو لیعفت ( حشزلا ) امهعط نعر یتح
 هک ردییسا مسا درم هدننزو مظعم ( عر رملا ) هونهو یا هور یتح انالفا ورض

 || هکرونبد هکیک عالم لوش یک قاد رطقو ردفورعم یوراد نالوا رعبعت كنسهد

 | رونید ید حرم اکاو ,TL رو وا هدنحا یک هدنفرط بید كزون و

 | انی دوخای مضومرب هدناسارخ هدننزو كيد ( یر ) ردهخرما یی هدننزو ریما
 | رلثدحپه هک یرلتیرذ و رافصلا بیبح نب مساقلا نب دمع ندنیتدح ردهیحات رب هدروب
 ردنداروا ردرلرهتشم هللا نوی رو
 ا كج و یرلکدند هنک هدننزو دوعق هلبا هیقوف ىات ( خوتزلا ) 4 ةمججلا ىازلا لصف

 رد هنس انعم قع پاي همدآ ناشی اب هنس ودنک نوعا قلت ری
 . بابل ا نماخوت زدا رقل ام ز :لاقب

  نهسک رب هلیددشت كناخ و یعف كناز ( خرزا ) هب قلع نم ثبش اذا لوالا
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 هدننزو لاعتفا ( خاخرالا ) هیف غلاب اذا اخاخرا سالا ق خرا لاقی ردهتسانعم |
 هدریبدنو رکذو یآرو یرتسا اذا لجرلا مرا لاقب رد هنسانعم كفلک وپلس پویش وک
 هدننزو بغبغ ( خ رخ لا ) پرطضا یا هبآر مرا لاقب ردهنسانعم قاواب رططم

 خارخرو خ رخر نیط لاق رونید هروماچ قیویص هدننزو لاساس ( خارخر او )
 نارکسلاقب رونلوا قالطا هشوخرس نیک هدننزو رطضم ( حرملا ) قیقر یا

 (هخر ) ردیدآ هی رقرب هدنساضق ورم هدننزو" نامر ( ناخر ) عفاط یا شرم
 ردهتسانعم كفکج هلقایا یهنسنرب هلیصف كنار ( خرلا ) ردعضومرب هلیم كنار

 ردهتسانعم قاف وص هبورشمو هثطو اذا لوالا بابلا نم اخر ىلا خر لاقت
 شاب هلیوکس كلادو ىف كنار ( خدرلا ) ءالاپ هجرم اذا بارمشلا خر لاقت

 ناقشپایولزوا هلنیتحف ( خدرا ) هخدش ینعم هسأر خدر لاقب ردهتسانعم قمرا ||
 كغارزم هلی وکس كنهمح«یازو یحف كنار ( خ ززلا ) هنسانعم عدر روند هغچلاب

 هحز اذا لوالا بابلا نم اعزوآ لاش رد هتسانعم ك رود هل رز ومد بید

 "یشلارحهر لاقیرد هنسانعمقلوا راوتساو تباث هدنرب هدننزو دوعق (خوسرلا ) عراب

 هدهریاس تاهما نک ردمزال قاوا لوا باب هروک هنسهدعاق كفلوم تد اذا اخوسر

 لاقت روت وا لامعتسا هتسانعف قاب هرب بولیکح وص كلوكو رد دیقم " هلا باب ۲

 بودا وات هسهز رعق ىتب وط ر كرومغإو بهذف بضن و هوام شن اذآ ردغلا حر ۲

 هادن بضن اذا رطلا حهر لاقي ردلمعتسم هنسانعم كم ربا هغاربط نالوا كانم هک ات
 كوره ( خاسرالا ) رد هشت ندنظفل یر هلتاهف نارو ناي رثلا قتلاف ضدالا ىف
 هتئا اذا هشسرا لاق ردهنسانعم قلق راوتساو تبا" هدنرب ییهنسن رب هل مسک

 (عض را ) خسر ینعع مالا فح” ر لاقي ردیف دارمو هدننزو حوسر ( جوص زا )
 لاقت رد هن ساغم قعافوا بو رق ی هنن كب هل وکس كنهمحم داضو یحف كنار

 كمربو هیطع هج زآ و اهیسک اذا یناثلاو ثلاثلا بابلا نم اهطر یصطا مضر

 | قلاچ هرب هليا دوز ییهنسن رو ریثک ريغ ءاطع هاطعا اذا هل رح ر لاقب ردهتسانعم | "
 اک 4دم ردهنسانعم كمشس وسران اویح ول زونب ود و اہ هدلج اذا ضرالاه مح طر لاق رد هتسانعم

۳ 

  ym 7قو

 هدبنرب هکروسنید هربخ لوش حضرو حاطللا ق تذخا اذا سویتلا تخضر لاقب
 ندنسانعم هلیلق ةيطع هلاق معمو لج هلغماغوا ناقیتسا نکل بولوا دزشوک

 هشاطلوش هدننزو حاتفم ( خاضرلا ) ربلنا نوت رپ مه لاقب هنمو ردذوخأم

 هلعافم ( ةخضارملا ) نوجا كمردب هود رارربق ینکدرکح امرخ هلکن [ هک رونید
 اذا ایش دیز حفار لاقب ردهنسانعم كمريو ههارکلا عم ییهنسنرب هدشزو
 هاماراذا الف نالف رحْطار لاقبرد هنسانعف قم شاط هنیرب یربو اهراک هاطعا

 تئشنء هرجا ب ع هدعب بولوا لصا"یمع هدننزو لاعتفا ( خاضترالا ) :راعخاپ

 کج EN نینجا تاک و ج ع

OS 



۳ 

E 

  بولیاب هد لاح عاج هکروند هنوناخ لوڅ هدننزو روبص ( خو را ) یدیا

 خور ةأرما لاق ردنا تيغ ندنواخر ج زام هل وهش تدشو و هل وا رول وا دوخ

  ردهنسانعم قلوا خوبر نولاخ هلنیتعف ( بلا ) عاجلا دنع ابیلع یشغی تناک اذا
 عاملا دنع اهیلع یقغب اور تراص اذا عبارلا بابلا نم اعر 5 لا تر لاقب

 لاق رد هنس انعم كمکح تجز بورو هلو تدش هدلاسموو یھ هودو

 هلا جر هلیحف كنار ( خابرلا ) هيف ريسلا املع دتشا اذا لمرلا ىف لبالا تتر
 اخور تراص اذا ینالا بابلا نم اخابر ةأرملا تير لاقن ردفدارم هدلوا یانعم
 ځا لاقب ردهتسانعم كلا ارتشا هیراج نالوا خ ویو هلیرمسک كنءنمه ( خایرالا )
 لاقب ردهتسانعم قاوا فشکو نیلاق قلموقو اخویر ةیراج یرنشا اذا لمرا
 لجرلا را لاق ردهنسانعم قماضوا هدنادشو نو فتاکت اذا لمرلا جرا
 لاقب رو هنسانعم قفليقلاص بویشوک هدننزو لعفت ( ع.رنلا ) دنادشلا ف عقو اذا
 نم( عزم ) رقیدآ عضومرب هدنسهکلوا دج ( عار ) یغرتسا اذا لجرلا جنر
 راځو روماج هدننزو دوعقهلا هیق وفات ( خو را ) رددآ قلموقرپ هد هب داب هدننزو

 بابلانم اخوت ر نیحلاو نيطلا عر لاقي ردهنسانعم قلوا قیویص هتسن یسهلوقم

 دصقو هبماقا اذا ناكملاب مر لاقب ردهنسانعم قلوا عقم هدلحمربو قر اذا لوالا
 ( حرالا ) فلخ اذا رمالا نع مر لاقي ردهتسانعمكلبا فلخت ندص وصخ ییدلیا
 هدننزو فتک ( عزا ) ساب یا را دلح لاقب روند هن هنسن یروق هدننزو رجا

 دا رق لاقت هلوا روپاپ بورای ینرلتسوا كنسیرد كراوط هکرونید هب هنک لو
 خرت هيلوكس كناتو ىف كنار ( حرلا ) هب قزلیف دلما ىلعا قشی نک اذا خر

 هکردهنسانعمهغدر هلتاعف (دض لا ) یدنلوا رک ذ هکر دفدا میخد هدنرلانعم کیا هلیظفل

 روند هکلرید ولتعسو هلا همحم یاخ ( خاخرلا ) رونید هغجلاب قیویصو ولوص
 ةوخر یا خاخر ضرا لاق روند هرب كشوک یغاربطو عساو یا خاخر شیعلاقی

 دعستع ضزا زوند هرب شیکک خاحرو ردلتعم لوا هکردهرلانعموب یخد ءاخر هک هنن
 هدنتلا قایا هکدننکح هلفایا هکرونبد هربنکشی یلکسک یغاربطلوق لع هنسانعم

 یناخر هدنعج كنسهلک خاخرو رولوا ربسع كعروب هدنآ و هلوا رونافوا بول ريق
 روئید هنابن هزاتو ر قشموب هلیعف كنار ( خرلا ) ردییولقم میاخرا رهاظ رونید

 خرویک هطرقو ط رو روند دتحر هدنعج رددآ هرهمرب ندن له رهم ج رطس حدو

 دنهو اطخ ینوب ررتوکبوپاقیروناج كویب یرلکدیدندکر ک هکردیدآ شوق كوییرپ
 خرو ررذنا رکذ ههظع ةغلابم راد هنتماتضو رردا هباکح ويد رولوا هدن رلهلقا

 رعصل ادبعی نو راه ندمالعا زدیدآ كعررب ندنسیحاون عایرا كني رهش رویاسب

 1 | كلبا هغلابم هدص وصخ رب هل سسک كنه زمه ) خاخرالا ) ردنداروا یروباسنلایرلا

 رد هتسانعم



aبز ارادت ی  

۱۰۱۵ : 

 رونید همدآ نالوا روقج رقاچ ینعب لسو راضت بویلوا زود یشابو ا ا
 ضا هلاهف ( نادلا ) عافترا و ضافحا هسأر ىف ناک اذا عدم لجر لاقت

 لحرا مد لاق ردهن انعم ك رون E تج.ز در هیلکعا هستش دلو

 یرمو و یربا هلیحف كناف و فالاد ( فندلا ) لجلاب یشلا ف لفاثت اذا ااو

 رلیوکس كواو و یحف كلاد ( خودلا ) زدیمسا لحر رب و رونید هی هست
 لذ اذا اخود ځ ود لح.رلا خاد لاش رد هننسانعم قاوا لسیلذ و راوخ

 خاد لاق ردهتسانعم كلبا الیتسا هنناکس هلا هبلغو رهق بوک یر)رهتشو
 های یواوو هدننزو لیعفت ( 2. ودنلا ) اهلها ىلع یلوتسا و اهرهق اذا دالبلا

 . اهحد و دالبلا خود لاق ردقدا رم هديا یانعم هلا خود ردتغا ید مجدد هلبلق

 -یصا ( خیادلا ) هلذا اذا هخود لاقب رد هتسانعم كليا لیلذ ودنو اهخاد ینعع

 كلاد ( عدلا ) وظم یا میاد لیل لاقي رونید ههجک وکارق كب ىدا خاود
 یک 4 هد و كید رواک هګ د یج روند هنمقل اص امرخ هلل سینک

 هدعاج نیح هد زو کوک هلا همحم لاذ ( خذوذلا ) * دمحلا لاذلا لصف ۶

 نینعوهتسانعم ط وذع ردنا تششن ندنفعض ڭا ەك ۶ هوو هک زون د دب یشک نیلثدح

 هک رونید هتک ال وا شثفم عبطلاپ هاب و لا ) خاذخذلا ( روند هفذآ

 "یش لک نع بقنم یا خاذخذ لجر لاقب هلوا رردشارآ بوردش روص "ییش ره
 تحاصفولتفالط رولي زوس قوح هدننزو ناعم ( ناخذخ ذلا ) شتفم ثحاب یا
 (عذاذ) برعلا قطنلا وذ یا ناخذخذ لحر لاق رونیدهمدآ م یحاص نایو

 د ( خذلاو ) هلنیتسف ( خذلا ) ردیدآ هرقرب ندنلاعا ا هدشازو مرا

 بئذ روند هدروق هدتنزو كيد ( ځذلا ) ردیمما یشع كجاغآ عونرب هدننزو

 لزقر و ردهتسانعم تو ورکو روند هنآ رغیآو روند همدآ رملدو "یرحو ی

 رونید هنالترص كکرا نالوا وایوت كو روند هتمقلاص امرخو رددآ بکوک
 هدننزوهنع رواک هک ذو رولک خایذاو رولک خ وذ ج هل اه روند هذ هنسدشد د

 امرح یشیدو هللذ اذا اذن هگذ لاقش ردهنسانعم لیل دنهدنزو لیعش )ع: دلا )

 لبقت مل اذا غلا تصذ لاق رد هتسانعم قلاق شو ندمویم 4 د
 ندنظفل ذوو هنسانعم تاد روند هرادروق هدنازو هعیسه ( دحمذلا ) رابالا

 زود یتسهروج کالرب هیرسک كنز ( ةخاذالا ) یک هعشعو میش ردعج

 راد و هبفاطا اذا ناکیلاپ خاذا لاقب ودهتسانعم كلا فاوطو

 هنسانعم مط بتق رونید هنب رس هود یرا هدننزو ریما ( خئرلا ) ( ءارلا لصف #
 هليا یترتسمو مخط لحزر ندتکیدلیا مهو هيج یلوف لاحرلا نم ملا یرهوح

 رونلوا لج هخعا و رحصیدیساوا لوق یخرتسلا رکا ردهلبا طاف هلکلیا رقت
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 3 e طبالع (خداخدئاو ) هدا زو دهده ) خدخدلا ) ةردك و داوس یا

 « ۱ ( خ ودخدو خدخدو ) ریصق یا خ داخدو خادوخد لحر لاقت رود هب یشک رودو

 |[ داربا هلا رازآ ءدنلع كلبا تاکسا و مسا یدآرب ردندناوصا هلیس هدایز واو
 |[ اذا رولیوس هدنعقوم قموق هدنغا یئزوس ردهدنر كعد صوص هک رونلوا
 1 خودمو خدخد هل اولاق هيف ق همالک اودریو لجرلا اودعقی نا اودارا
 ۱ خدخد لاق ردهنسانعم قمررو بولی زو هدنزو لزاز ( خدخدن لا )

 3 هدنبض لیشلتفج نج کوک یشید.هدننزو هحرحد ( ةر دلا: ) ضبقا ادا لحرا
 | داسفلل هتعواط ادا اهرک ذل املا تخم رد لاق ردهنسانعم قلوا مار هنککرا
 | خرد لاق ردهنسانعم كلبا طسب یتسهقرا بوک شاب قرهلوا هدیه ع وکرو

 | لا ردهتسانعم كمروعس هلنبتعف ( جدلا ) ءرهظ طسبو هسار ًاطأط اذا لجزا
 ( خولدلاو ) هدنزو فتک ( خالا ۳ رس اذا عبارلا بابلا نم اند لجرلا حد

 هدننزو بلاود (ځاودلاو ) هد زو عکد ( ْخدلا ) ردرافصو ندنآ هدننزو رویص

 ځاودو ځد لبا لاقش روند هرلءهود یحاص توقو نم بونلواط ردیعج كاد

 روند نولتاد هدنعج روید دما یحاص اخرو بصخ ( خادلا ) ) بصح یا-

 | وب یق هدشنزو با ( خالدلاو ) هدنزو هره هليمض كلاد ( ةلخدلا )
 | كلاد رولک خالد ىج هارح یا خالد و هلند ما لاش رونید هوناخ نالوا

 | رونند هنجاغا امرخ شعوط هویم قوح كب هدننزو روبص ( خولدلا ) هلرسک
 | خفن دولوا ردصم څدو رددآ كغاط رب هلی وکس كيم و ىعف كلاد ( خد )
 شاب كمدآر و عفنرا اذا ثلاثلا بابلا نم احمد "یشلا حد لاش هتسانعم قلوا

 قوغوص هنو یسا ه ( خادلا ) هخدش اذا هسأر ځد لاق ردهتسانعم قمراپ

 بارع ( حامد ) دراب الو راحال یا خاد لیل لاق رونید هب دهک لدتعم نالوا

 هدنس هکل وا دج هدنن زو باتک ( خامد ) رددآ نووا رب صوصحم هیایا هدننزو
 ق و رقرس هلتکسو جو هدننزو لیعش و می دتلا ( دود هراغاط هجن رب

 یدنک مدآرب و و ز اظ اخ و لذو عضح اذا اف دل 2 لاش ی

 هتي ماقا اذا نالف مد لاش ردهتسانعم قلوا نیزکتاقا هرزوا ماود هدنسهناخ

 î یھکو بوتای ییک بویت بوکوا هلجلاب تاو ریس یسهلوقم زوب رفو نواقو
 كوي كك افقو اهضعب ج رخ و اهضعب مربا اذا ةخطبلا تد لاق ردهتسانعم

 هدنرلنب ییا یرازو قلوق هلغلوا كکوح هغ رارزوا كنب رازوت قلوق بولوا
 ردهنسانعم قلوا قئابو نیکر یک بولیفوص یضوط هنب زد هد 2 لکک نالوا
 ( خدلا ) نبواشسالا تلخ یه تلخدو هود تورغا اذآ هارفد تضاد لاق

 عدم لحر لاق روند هب هسک نابژ د نلی وس بایضف اد هدنزو ثدخ
 یی
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 ےہ ثلثم غوا عماج ینرلتهح تنطلس و نحو توب رد حوو ثیسو مدآ

 یحف کاخ ) هخ ولنا ( رد راربتعم ربا كن رایدنک هیضای ر مولع ردشغا وا قالطا

 قیشا هو رجا ندنآ هک روتید هب هجاب نالوا هدنراود كنهطوا هيلوكس كواو و
 رود هکیلد هدن ژ رط ومق كحوک كج هک هنب رب یر هدنغلارا باک ییاو دریک

 a و رو وا رمیعت ییلد وشم وق هل وا قیحآ بویلوا یسویف دت هدنرزوا

 هب ولاتفش و رود هشاق از از هن وکر ب و ردیس هحای كندب هک روتلوا قالطا هربد

 قحا هل اه ) ة ءاخ ولنا و ( هدنزو ءا رڪ ) هاخ ولنا ( رد حو> ی يلح ا رواد

 | هدنزو هنهلپ ) ةيكوالا ( رواد نواخوخ ه دنعج رود همدا ۰ زغع و

 و رد دآ ۳ اه هدننب ها دم هلا ف (خاخ 7 هص ور ( رود هبهیهاد و

 ريغ و فرصنم هل ارابتعا هعشو ناکم هیلعلاب ینعب رولوا عون و قفرصنم یبلط
 ۳ لصالا ف رددنندم لب رطقلا جالا رع ندا و رولوا قفرمصتم

 نخ ندنفیدل وا هج زآ كب یعسق ونا اف رک كنه ( دخاخالا ) ردیوسم هرو رم

 لخد هناک یتعب لق و قح اذا تشعلا خاخا لا رد هنسانعم قلوا هدنسهح رد

 وا
 هیغاسا یتشاب قرهلوا هدنتنیه ع وکر هدننزو لیعفت ( حردنلا ) ¢ لادلا لصف ۶

 عد لاقت رد هباذعم ول جد مد ۳ رد هشاتعم ققلاموط یی هقرا بوک | كن

 لافطا نيب هدشنزو نامر ( خابدلا ) هساز ًاطأطو هرهظ ببق اذا اض؛دن لح را
 رھ كلاد ( خدلا ( ردب راک دید ی و وا هدنن رخ هریک رد دآ نو وا رب برعلا

 هدننزو هلرلز ( هخدخدلا ) هتسانعم ناخد روند هنوت هیدیدشت كناخو یعضو

 هخدخد لاق ردهنسانعم كليا داقنمو مار و ققشاوب یاویحو نانا شکرس

 یرءدآ و هفک یا اذک نع حدخد لوقت ردهنسانعم كليا عنمو فکو هللذ اذا

 وطالا براق اذا لجرلا خدخد لاقي ردهنسانعم كع رو قره آ قيص قيص
 ح راشلا لاق یعا اذا لح را حج دحد لاق ردهنسانعم قلوا هدنامو رف بولی رو و

 هب یدعتم یتسهلک ايعا كنيلوقناو هدنروص و ءایعانم كرب اذا ریعیلا خدخد لاو
 كمرو هلتعرس هخدخد و ردیهو یبهجرت هلیسانعم كعا نوغرو ها لج

 عقد یوست هخدخدو ینثلاق یتعی عرسا اذا لجرلا خدخد لاقب ردهنسانعم
 اتش ) خادخدلا ( هفک یا ناخدلا ییع خدخد لوقت ردهنسانعم كليا

 یزدارب كاش مان درب ن زاشب خادخد و رددآ كجو كچوک رب هدشزو
 ندناولا ( خدا ) ردیمما یردپ كئدحم مان شادخ ندنذیمالت كلام ماماو ردیمسا
 یکن ر هوهف هک یک نر نوت رولوا قتمارق گرو کتو ها لتدودک

 خ دا وه و خد هب ول لاش رود خدا هد عن ليف سصن لعف ندوب و رو وا رمبعت ۱



 ی ا ۲ ۱

 . [ا ثردلوط یمرد هدننزو بارغ ( خاللبا ) ةعضب هنم عطق اذا فیسلاب االف رج
 || (حاولطبا ) ددیدآ لجررب خالجو فازجیا خالج لیس لاقب رونید هنیوص لیس
 | دزو نکاسم ( خام ) روند ههرد نالوا لتع هلا وص س او هلرسک كيج
 18 ۱ بول وا نوز و فیعض لڌي هدننزو رارجا ) خ انلجالا ( رد دآ یداو ر هدهمایم

 لا فعضاذا اخانلجا جا جا لاقب ردهنسانعم قلاق ندتکر ح هلفلوا تسس رلکک

 ] ردهتسانعمقئوط وربآ ندنرانای ینرلوزاب هدهذجس ىلصمو ثعبنب الف هماظع ترتقو
 1 ءاقنلسا ( ءاخاجالا) هيبنج نع ینعع همدضع ف اذا دوجسلا ق لصلا رجا لاق

 || ضوقت اذا رادلبا یخاجا لاقب رد هنسانعم كکوج بولیکوس دنب دنب ءانب هدننزو

 ا لاقي ردهنسانعم كلبا رخفو ربک هلينوكس كيم و ىف كيج ( حلا ) قربو
eاإ رکتمو نب دوخ ( عاملا ) رکعت و رظف اذا لوالا بابلا نم اغمج  

 E أ ردیفدارمو هدننزو هرخافم ( عاجلا ) هدننزو عکر رولک خهج ییج روند هیسک
 || روید همدآ ولهثج یرموبو یریا هدننزو ذفنق ( جا ) ءرخاف اذا هاچ لاش
 روتید هریک یرباو روند هثیش كکوو روتیده هنسن راسو همدآ نوزوا كنو

 |[ ( حوا ) روید هیهکرکح یربا هدننزو ذفنق ( خدنلا ) هللاه ردهخنج ید رفم

 . قمری وق بوکوس یی هتسن ن ناک هنکوا یوص لیس هاییوکس كواو و یحف كيج
 بوكو س يرل كنءردینعیهفا رجا علتقا اذا یداولا لیسلا خاج لاقب رد هنسانعم

 |[ نح یداولالیسلا خ وجلاقب ردهنسانعم خوج هدننزولیعفت ( ع.وجلا ) یدریوق
 | ( خوجلا ) هعرص اذا هخوجلاقب روتلوا لابعتسا هنسانعمقمقی ییهسکرو خاج

 ۲ ۷ تداجا اذا رثبلا تخوحم لاق ردهنسانعم كکوح یسهلوقم رایو ءانب هدننزو لعفت
 ( ناخولا ( و | اذا هح رقلا تخوجم لاق رد هنسانعه یمابق ناق ند هراب و

 | ( هخولبا ) هنسانعم نی رج رونید هرب قجهدیروق بورس ییامرخ هدننزو نالس
 | ءاماو یراوج هدننزو یرکس ( یخوج ) هتسانعم هرفح روند هروقح هلی كيج
 | رددآ هب رق رب ندنلاعا طساو یخوج و راردبا همست هنب لهبویحم هک ردندنساسا
 | هدترف هلایزو ردهنوت یک یناعنص ویو ردنداروا یاخوا هللادبع نب دمع ندلوخ
 حوح هدنزو مش ) ا ) رد هدزناب ز هد هلا دم هدنو و ردیدآ حض وم رب

 3 : یدنل وا رکذ هکردهنساتعم

 هره خوتنخا لوق لع هدننزو روبص هلو ( خ ونخ ) ( ءالنا للصف ۶
 كفلوع ردیعما كنب رلتیضح مالسلا هيلع و ايبا و ین سیردا هللا هحوتقم

 ید سیرداو رد هتسانعم ةدایعلا رشک ردیآیرس هروب نم هک هروک هتناس هد ریاصب

 | كرتغب ترد نالوا هدنایح رد نیم رطا یمسا هديا و ردهیمعا رنک الا دنع

 | یجوا هکزدنرب كني ارس یت تردو رد سایلاو مضخو یسیعو سیردا هک ردب ر

 مدآ ١
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 سدب لاوحرت قمار | نا x ا ةراعطا 7 هو رط هک دن ردراو راقلام رب ی ۱

 یحف نیج ) 5 ( ردهلنا 1 هدنتد * خابجا س عابض ج.دشلا ناب x مکل

 اذا | هح لح را چ لاق ود هل اعم كلنا لس هرز زر 4 درب رب هلی دی دشت كاخو

 روط یرفو ب ويمر ونا هر یثداق هد هر” ل و 1 لا ناک نه لوح ۱

 ۱ 23 لاق رد دس اعم قع وط شوغوق بوب رد هنا یراو زاب هدلاح ینیدل وا

 كم هشدا كرم ریدکو حو هیدنح نع هب د.صع حف و هتطو عقد ادا 7 ف ىلصملا

 قمرواص بوحاص قاربط هاا ا هرز اذ ۱ هل وب ج لاقب رد هنسانعم ۱

 یاضعاو كر هشلرب هرزوا ناو بارتلا اعم فسن اذا هلج رب 3 لاقش رد هنساتعه
 انكم میطضا اذا لجرلا ج لاقي رد هنسانعم قمی بونازوا كر» رویلاص
 اهعم اج یا ايڪس اذا هت راج 3 لا ردهنسانعم تكلبا عاجو ا رم سه

 هيسکشارتا و لیفت و یدنلوا ناب هدنسهدام هک هسا ااش رولوا تفص خو

 كليا عاج دوب هدننزو هلزئز ) ا ) لیقت جو یا حج > لحر لاق روند

 بویلیوس وداع نالوا یونم هد نیکو اینا اذا هثراب و ت لاق ندهتشاتفم
 ادن بورقیح هیسکرو هسفن یفام ےک اذا لج را رج لاقب ردهتسانعم كلیا مک

 هدنماقم ناسکسا یهنسنر و و تم ذأ دا 7 عج لاقت رد ا ا

NEاک رود ساف كعد  Eكئیش رو 3 3 لاق: !ذا لحرلا و عج لاش  

 كسانو ییکنا كز کد ام ترک و نالوا E و میظع ین حد رب

 هرب بوش یدآر و یا م و لخد اذا لحرا ےک لاش یک یرب عقج

 یندو هدننزو لرو تخت علا ) هعرص اذا اف ےک لاش رد هنسانعم قملاج

 ی تسمو تییس ت اهعماج اذا هت راڄ تب رد هنسانعف كليا عاج

 رد هنسانغم قمصب یسوک ارق هجکو اخ رشا اذا لج را زی لاقب و :قلوا
 اض ر رک هفدام و هدشزو 2. ) مچ ر ) همالظ کارت ادا لیللا خس ت ی

A ۱رک و رضف هلیئوکس كناف و یعف ا غا ) یدنلوا رک ذ هک ین  
 کت و رغف ا۵ا RAA تار ةخ غزا مش لاق ردهنساتعم كلآ

 هرخافم ( دتفاا ( رود هصخ و نيب دوخ هدنبزو E حافلا (

 یهرد یوص لیس هدنزو لس ) ا ( هرخاق یا هشناج لاش ردیفدآمو هدننزو "

 ه الم اذا ثلاثلا بابلا نم اج یداولا لیسلا ج لاقب ردهتسانع قمردل وط

 بو الم رطو بورصا یی هسکرب و 0 اذا هب ج لاش ردهن سانعم قلا هرو

 علج لاق ردهنسانعم كليا عاج و هی اذا Kk ج لاق ردهنسانعم قل ەرب ۱ ۱

 رج لاش رد هنسسانعم قعازوا رد یثیسرب و اهعماج یا 2 اذا هتراج "
 لاقب ردهنسانعع كمردسک ینا رادقمرب بوروآ ردیف نهنکرب و هدم اذا لا ۱

۰ 
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 ۱ ال شک هدرناسل هک ردرازآ توص .صوصحم هنسف سورخ و قواط هلیوکس كرلاخو
 || تعالع هجشاوب ماج بوکس كنار و یعف كن ( خ زنلا ) رونلوا ادا هلا شک
 | ماا خرت لاق ردهنتسانعم قلأ ناق بوترب ندزآ یپیرد هلا رعشن هرزوا
 |[ دوعق هلو ( خونتا ) طیمشتلا ف لاب لو هطرش اذا ثلالا بالا نم اخر
 لوالا بابلا نم اخون ناکلاب 2 لاقي ردهنساتعم كلتا تماقا هدیاکم رب هدننزو

 زا من عع ناکلا حت لا 0 خوت هدشنزو لیعفت ( حتا ) ماقا اذا
 3 جاب هدن رلعض وم ردل وعف ۵ ند هروک ذم دام رد هلق ر هدش زو روبص ) جؤ )

 73 1 ام خو یا ندنهو یرهوح ردعفل وا ریست یاد ندنرلتمافاو عاعجا

 3 1 رک ذخا ندهحاتا نالوا هنمانعف تماقا هنن یرهوح گر ردهلیا ۵

 1 قلوا التما و هم هلک قوح یاعط لغا (AE ردصعوفدم یه و

 أ كره )خا ( ما ادا عیارا بابلا نم ات لحرلا حت لاق ردهنساتعم

 | (ةجالا) هما ادا مسدلا ها لاقت ردهتسانعم كليا التما ندماعط هک
 برا ف ها لاق نزدهنساتعم كليا تم واقم رریصح هدکنح هدنزو هل عافم

 یک رخ قأیا دوخای قمرپ هلیئوکس كواو و یحخف كنا ( خ وتلا ) هان اذا

 ا ]| یشاق عبصالا تخا لاقت ردهتسانعم تط وک بواب دیش كشوک رای ر
 3 أ 4ا E قع هلا رحم هدنژو م (  ملا ( تضاخ اذا اخ وت وحراوا مراولا

 e ها و لاقي و اصعلاب هبرض اذا دعلاپ اه هي هخات لاق ردهنسانعم قمروا

 || هدننزو هنس ( ةخلاو ) هلیم دقت ڭا ( AT RTE ( ةخحملا ) اعو
 |[ & ردا نوح دوخای هدیرح نالوا ندنجاغا امرخ لوف لک رود هباصع
 1 رولوا هدنبد هک ردقج هلوا نوح كنمقلاس امرخ

 هد راب ا زوکوا هلی وکتس كمال و یڪف كىا ( ( شا )  دنلنلا ءاثثا لصف ۶

 | ان رقلا لث لاقب ردهنسانعم كمروس کرون بولوا لاهسا هلغمالتوا ریاچ

 بوشالب هنهتسن رب ران تحد ) ار عیرلا مایا هاثخ یر اذا ثلاثلا بایلا نم

 (حلتا) عطلت اذا عیارلا بابلا ن نم ال بوكا لث لاقي رد هنسانعم قلوا هدول آ
 ودا ) هتخطلا اذا انعاثت هل لوقت رد هن مانع قمردشالپ هدنزو لیعفت

 | نکشیش رب قایا دوخای قمرپ هدنزو میش ( مشاو ) هلیوکم كواوو ی ف كنا
 هديا هيقوف یا e رد هنسأنعم تام وک بو هب هند یک روماچو ر د وخ اب

 وخ روا مراو ف تضاخ اذا ا ج دو اخو حوت عیصالا تند لاقش ردتغل

 یساطتقم یرلقشآ یرلقدانس وا را هل بوکس كنابو یحفكيج (ج+ا) ۱ مبنا لصف#

 پابلا نم اچ باعکلا رماقلا 2ج لاقب ردهنسانعم كمردتا نالوح هرزوا

 | هک دونلوا قالطا هی هنکما جاق رب هلیحف تنمرمه ( خابجالا ) اهلاجا اذا یاتلا
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 لعفت ( زبتلا ) ربکت اذا بارلا بابلا نم افلب لجرا لب لاقب رد هنسانعم كفلک وب |

 فاح هک رحفو یرک كتاب ( بلا ( ى۶ بت لاش رد هنسانعم 2: دو

 رش ليف كلاب ( بلا ) روثید هراکداپ ریکتمو نیبدوخ ردراتف-ص يک بعص و

 دقت رحم هده رد ضعب و یسهشیه ناتس رع ردندنعو یباقا طولب هکر دیسا نایدنس

 یا ِب هتماق ف لاق ردهنسانعم لوط یقانوزوا و رردیا ریبعت یباغا ناکدنز

 ید وب هدننزو بار ( خالبلا ) رددآ هفورعم ةدلب رب هدیفرش رايد بو لوط

 هدرع نا ریز "هک ردیعج كنظفل خب هلیعص كن اب ( لا ) روند هنایدنتس ریش

 ید البو تاْعاب و ځاباو هل نیتمض زرد ید ج کا و ردبدآ دل روت وب یراج

 قالطا ینبم هنغیدلوا میظع هلیابصنا هریثک رابنا ردالیسهبنب عج یسلج هکرارد
 یا ءاخلب ارعا لاقب یک ءاهلپ روند هنوتاخ نون هدننزو ءارج ( ءاغللا ) ردشفلوا

 لاش رولوا قالتطا هنیئاوخ نالوا كوي یرلعف هلرسک كلا ( حالا ) ءافج
 هدننزو هیاغ ( ةيخالبلا ) رد هاب یدرفم ارهاظ زاا تاوذ یا خالب ةوسن

 ارعا لاق رونید هئوئاخ نالوا لازمو فرش هرحا یوق دوځاب كوي یدوحو
 ( ةيخحلبلا ) ردهدلبرب هدنن رق دروییا هللاحف ( ناب ) هشرشوا ةيظع یا ةيخآلب

 یرلکعچ رظنعشوخ و رولوا هش هنجاغا را بونلی را هکر دیدآ رج رب هات اعف

 دلی وکسدواوو یف كناپ ( خوبلا ) ردقج هلوا رج یراکدید قالیل هدیکرت رولوا
 روللوا لامعتسا ید هدبضغ نوکسو ردهنسانعم قلو نوکس شن آ نالوا لعتشم

 هنسانعم قلوا هدنامو رف بولیرو و نکس اذا اخو خوب بضغلاو رانلا حاب لاقت

 رد هنسانعمقلزو تا هدننزو دوعق( خ ووبلا ) یعا اذا لج را خاپ لاق ردلعتسم
 ردهتسانعم طالتخاو شروش هليمض كلاب ( خ وبلا ) ربغت اذا اخووب محملا خاب لاقت
 كمدنی وس یثنآ هدننزو هحابا ( ةخاپالا ) طالتخا ف یا خوب ف مه لاق

 امنٌافطا یا رانلا تعا لوقت رد هنسانعم
 6 نوتا هتل هر مصوص هیدیدشت كناخو یجحف كن ( ما ) ( ءاتلا لصف 3
 كن ( دخوخلا ) رولوا رعت هنام هکروتد هرج یشک و لا هک
 لوالا بابلا نم هخوخم نيجلا م لاق ردهنسانعم قفل هیامو كيشکا ريج دلی

 . لا ردهتسانعم كّمشک ا یریج نوعا هام هل رسک كنم ( خاخالا ) ضج اذا
 (خاتعلا ) ردهنسانعم تنکل كليب هر هدننزو هلزلز (فشا )ضجااذا نیهلا ما

 لجر لاقش روید همدآ یدب هدننزو ینا ( یاهو ) هدننزو خادخ د,
 هیسک نایلوا یسامشا هماعط هلاخ دیدشت ( خاتلا ) نکلا یا یاهو خاتم

 هس یطورف تاطوج هننسهدعم ردذوخام نور شوق هک روا 9
 یرسک كرلات ( ع ) ماعطلا یبتشیال یا اخات خا لاقب رولوا انشا یب هماعط ||

 استار سس و و ار سس
 113 لوا "
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 هدوم ردتفص ندنآ ( خزبالا ) هزهظ لخدو هردص ج رخ اذا عیارلا بابلا نم

 ردیمسا كنس رف یلسالا لهاک نی فوع ءاخزبو یک ءابدحو" بدحا رونید ءاغزب

 | یانعم هکود هتسانعم قاق ورفرسو عوطخ هیسکرب هدننزو لیعفت ( جی ربا )
 . | ندهتسنرب هدننزو لعافت ( خ زابتلا ) یننعسا ادا هل حزب لاقب ردفیصتم درو زم
 | | ینیرغصكنهسکریو سعام اذا رمالانع خ زا لاقي رد هنسانعم كفل و رک بویلنق

 2 ااا تخزاب لاق رد هتنسادعمقلوا جاغ وطو قققخ یزفوطا ههمفط
 ]| كنيرلتیضح رکا قیدص هدنآ هکردیدآ مضوم رب هلیعط كلاب ( هخازب ) انا ربع
 لها هللا دلیوخ ني ةحعلط ندا ین هدنرلتفالخ نامز یعی ردشلوا یرلهعقو رب

 ا لها ىدا و دیلولا نب دلاخ ردشلوا عقاو یظع كنجرب هدننايم .مالسا

 1 ردسلوا مالسا بایفرش هدیقوزاف نامز هعلط هدعب بولوا بلاغ مالسا

 كموروک یهنسن رب هک رد هتسانخم فرخ هلی وکس كئاز و یه كن ( خرا (

 هددابع نیا طیع .خ زپ هکردیوانم حراش ردنرابع ندکمرتوک پول آ یروپشو

 ندکلبا ذخا قفنا امفیک باسح و لیکو نزو الب ییهنسن رب هکر ددیقم هلا فرح
 هفزجوهفرج اذا یناثلاپابلا نم اخزب "یشلا خ زپ لاق رد ردصم هدلاح ره ردنرابغ

 رک اذا لج را حزب لاقي ردهنسسانعم كلبا ربک هدنننزو هجرحد ( ةحم ملا )
 هاوه هک روند هب ههک اف نانلوارییعت نواق هيد دشت كناطو یرمسک كباب ( حیا (

 وو ردهځطب ید رفم ردندنسهلج تاوربس نالوا طسسنم هني زوب رب بویمازوا

 قالطا یدنه مطب و یاش ےط: هذوررف نوجا قرف بولوا لماش ید هزوپرق
 هروک هننای كحایصم یدنلوا ناد هک ین رود ج هزو رق هدیرع لصا راردا

 هلعدقت ییاط زا لها و ردقو لیعف هد نازوا اریز ودام یعق كلاب
 كن آ ردندندم و لصالا یاش طب نب رکب نب ډم ردندامسا مح طبو رم بط

 كناط و هلیحف كناطو كيم ( ةخطبملا ) زردشعا تياورو 13 ا ندناعجا
 هربقم هلی كناط سب رونلوا رمبعت قانواق هکرونید هنئاتسب نواق ردزناج هلی
 لاق ردهنسانعم قلوا رشک ینواف كمدآرب هلرسک كنهزمه ( خاطبالا ) رولوا یک

 ]| قالي هلیوکس كنانو یصف كلاي ( طبل | ) طلا هدنع كا اذإ موقلا طا

 ۳ ندنآ ( خطابلا ) هقعل اذا لوالا بابلا نم اخطب * ۳۳ 2 لاش ند هتسانعم

 ] وص رردیا قالبطا ءاما اب همدآ نفعو قجا رلبرع هکردندنوب هکر دلغاف مسا

 | هدشزو یار ( یاطلا) نوجمدلوا ندرلهنسن :نالوا ندنباش قالی یفسق

 || خاطب لجر لاق ندفصتم ندهطب . رونل وا :قالطا *همدآ:یرمو ون هثح یربا
 5۱ رولو! قالطا هتعاج یربا ول هثح یرمو هدننزو هحب رف ( طا م دت یا

 زا هلنیتهف ( ( بلا )ماض ی طب _لاجرو لبا لاق نوعل وا ناویح تا نانا

 كفك و



 هدنبزو قدی ( ذلا )غعاوش یا حذاو لاب نابت ؟سدلوف نولک .خذاو |

 ردیآ قلامرخ فورعب رب حالی و,ةنداب یا.خذیب هرم لاقع روید. هن واخ ادنموتت |
 كناپ ( خینبلا) ,یدنلوا رک ذ کرد هتسانعم جهانی دک )خذو درد( تذپ) ۱

 ینغجراّعط ندا هدننزو ناتک ( خاذبلاو) هدنشنزو فتک ( خذبلاو ) هلیرسک |

 دادهيا خ انیو خو خذم ریغب لاق رونید هبءود نم رکوک بو هرشا قرق راقب |

 "یش ,لاق بروند هش نالوا مظع دتا زو یا رف ( اذا ) .هتفشقشا ج رع

 هدنزژو جار دد ( خالذبلاو ) هدننازو هح رحد ( هلئذیلا]) میظع یا ی یاد لرو

 ںدیزابف e نیدعو هلفاذکو فال هکردهتسانعم كلعوس ىنعخ ةيم رفح هلف |
 هلیسهینب لعاف ےس ۱ (خنبلا ) یلعض او لاق اذا الاخ ذب و هلذت لخرلا طب لاق |

 خالذو بم لجر لاقب روتید و هال هلیرسسک كاب ال959 |

 ذفنم كیوص هدشزو حرف هليا هدحوم ءاب:( ریل ) لعفب الو لوقت ناکاذا |
 راکنکو هکنک ی رک دود هلو وص و زدقخ هلوا لو وص هکر وتند هينا رحم ۱

 ( روا ) ندیدآ حض ورب جربو رد هكر ید رفم. روښتد هزیداک شمش ود هلیا |

 خار: ص یخ رو ردهنسانعم تدایزو -لطفو تکریو اما ھی وک كارو ف کاپ
 هک زد چ اراش صیخبز یا خ رپ لاقیف-مهرامسا ٹرک لاق روید هرعتشو |

 یہا دلوتقنم ینیدلوا یاب مت دوخای یارمع لتصا كنو نددرد نا |

 هرهق ادا ثلاملا با بلا نم اخر هح رب لاقب رد هنتسانعم هبلغو رھ ح ارو ۱

 هنقنع خرب لاش راد اه تام كا ا یب فا ذک کف كن هسک زب و ۱

 رده لماتعم مند نک ی زاد ر كنئا بوروا هندآ رب و ةقو ادا ۰ رظوا |
 روسکم.شاربق لی هدن زو ریما ( میربلا ) فیسلاب ۵ نضعت حطق ادا هک رب لاقت ۱

 ردهتسانعم كلا: تئکدم و عوضخ هدننزو لیعفت ( خیربل۲) زد هتسانعع رهظلا ۱

 یا يعف كنهمصم یازو كناب (خزربلا ) مضخ اذا تالف لا لجرا ی ۱

 ندنوم تق و هلت ساتم وب روند هباخحو هلضاف نالوا لئاحو ا هدنسارآ هنس ۱

 تانظف) خزربو روتلوا قالطا هلاع نالوا هد ت خاو اسد یی ردق هتمايق ۱

 قیزطو دخوک هک رذیبر عه یتراف نژرب هروک هنناپ كحراش رولک خ زارت ی ۱

 نیش هلا كش دوخ قیام دک هل اءا لوا ناعالا خ زار و رد هنیرلاتعم عن و

 هنیو هيا ین:لاق رد دابا تراش ةهشادح وبشا :هلکن و" فوم ا

 [-نا الاخ ژارب فت 1 لاقف هش وس ولا لګ لعترلا نع لمس دقو ها درغ ید

 نع یذالا ةطاما هر 4 عب هانداو ین لا ناعالاهلواف ۰ رغلاو هوا نیب دنرب

 نیکو کیف كنیم یازو كنا )2 څخ ربا ( نیقیلا و: نخل ا ناه ادارا وا قو رظلا 1

 ازا :لچرا 6 E .لاقب ودهتسانءم قاوا رونق وهو قلو ا هقرآ ا ۱



 1 .هیاکح ۱۳ کز تاتو مه رکوک بوت رسا هود هش زو لزز ( نخل ) ۱

 ,لاقپ دن رابع ندکدیا ۱۳۳۹3 رد 6 57 بویقک هلو هدنخو لوا بهم ۱

enna na e ی و و aca YAS 0ER nan nae tey 

 ةع یا ةت لبا لاقي رونید ةرلءود" ولن را نالوا یک یرلب جا هلی هینب

N 

 OEE وسیروع هجج دمو رو عج A هو سس سیم دو

 ۳1 1 وقت : زړدآ لامعتسا هتسانعم كەد 3 E ٤ ناببڪسا | يهتسنر 4 هلیفمصت

 1 یلیسا كناوه هدیشزو یار ( حجت ۱ ) یعنذا 3 هل تلف ادا, الف تح

 ایج نو نویفو نکس اذا لا زچ رج لاقت د هنتسانعم قلو .مارآو نک

 11 دنا تی تک اذا مغلا يت ا رد هتسانعم ثلعا را رق هدزب یرلقدلوا

 نا كلر يور واص یکلیسا هلواو رده اذا زيعبلا مک لاق ریکلیا

 , 5 بت

 ۳۳۳ ا ا ت ت س انھی اھت

 1 .قماد رنج یرلت ا ندقلقرآ كي هلکلک لا ره هب دو 0 ره ظلا نع درا اذا لج را مح

 ۱ نک دوبآو نس.دعب؛ لازه نم تو هل عمي راص اذا درج لاقب اتو

 یحف كن( ملا ( طو انا مولا ق ج لاقب رد هنسانعم قمادلشوم ود ع

 9# لذا لحرلا ع لاق رد هنسانعم كم ینلتغراد تكمذآ هلدیدشت كناخو

 رولو فصو حو طغ اذا مونلاق 2. لاقب رد هنییاخم قمادلشوم هدوقنا و ,دیضخ ر

 لوقما ( هجا ) يربس یا ج لج رب لاقدر وند .ممدآ نالوا ناشیذو یمپ
. 

 رے اه هوا یو و ج تمس س

 E او > نخ

  :هکر وند ذ ها لوش هلبديدشت الیلقو قف كناخو یصف كن ( یخ ) فاوجالا
 مهردلاق رود یمعم هالوا شوقنه یسهلگ حم هک هوا موس سه یه ج هدنآ

 | یدل مزال كفبد یخ هلسابق هبیمعم هر هکرید جراش ج هیلع بتیک یا یخ
 ] هصالخ هک ريد ج رم رلیدلیا سصق هدارفا هلغلوا : لیقت هدناسبل فرج «اخب نکل
 ۱ :» ریماما ج نالوا ق راض یک مهرد هرز وا یجللوآ جو رو توقع هوا عمو هداو | اتفلا

 ۱ دیج وقاص كب دوخای هلوا بوسنم هنظفل شم نالوا نابیعساو, هدایتسا کف تاب
 ۱۱ ..ناشلآ میظعا مدشزو ربما هللاد ( جیدبلا ) هلوا رد e نروک ره ندنعب دل وا

 ۱ :كلاپ ( خ دبلا ( نالا مظعلا یا خرد وه لاقي روک ءاخ دب یجب ,رونید همدا

 ةردهن ساتم قلوا ناشلا میظع هدننزو همارک (ةخادبلاو- ) هلینوکس:كلادو ینخبف
 ناكاذا سایناو میارلاو زا بالا وبا اخدب حبو لج رل خ دم: لاقت

 جرا دج لاقب رد هنسانعم قفلولواو تفلک وب .هدننژو لعق (خیدلا ) ادم

 | :ارمالاقی رونید هنوناخ زانقط ولط. هتنا E E دا

 كنهمجلاذو كل (خذبلا ) رد دآنوئاخرب هدنن زو قدی ) جدی ۳ هرات یا هخ دی

 لغملوا عوض ود هتسانعم تعفرو ولع چ لصا ردهنساتعم كليا كلرکت هل رهذ

 «ِ رکت اذا  عیآرلآ بابلآ نم اخذ للج را جد لا رددوخأم ندنآ ر وب زم یانعم

 i خف وتو لمف ( خذبلا) )الع ادا "یا خ ذی لاقب رد هتسانعم تلسکوب و

 ا ي لاع اه اف .فرم چ لاق e لا 1 خذابلا 1 دستم

 داو



NP ALE 

 كشاب هدننزو توقاي ( خوفایلا ) هخوفا برمض اذا لوالا بابلا نم افا ها

 هلغاواقشموب كرلقجوج كجوک هک رونبد هرب ینیدش واق یرلکک كن رخوم هلیمدقم
 بر لاش ر ولک حو En روالوا رییعت ثعاو قیهدلقن هک ردا تک

 ءاف نعي في یلصا هدنروص و, هرخ ومو هسأر مدقم مظع قلا ثیح وهو هخ وفا

 یرهوج رولوا صف ءاي یرک ذ مضوم سپ رولوا لوعش یزو هلغملوا ءاي ىلعفلا
 فتح یسوا لوعافو لوعط كننزو هکر ید حراس ردعشلا مسر دارون قم دنمه و

 ما یعب هنمظطعم كجك ليللا خوفایو یا ره اتش ندره و ی ره وح هلغل وا

 ینیدش واف كنن رکک هسک ا "هلیکوا كشاب فلوم هبط ین یا لیلا خوفات انس
 ی سس اذا لیللا خ وفاپ برست هدشاسا و ردشدا ا “دليل مظعم هل رابتعا 7

 كل وقنااو لپ ردهلیا هقالع یغاب اقلطم لوا هلغلوا مونن رخ را هلوا ق
 هدن روش هنن رت هدنزو لاعتفا ) خالتالا ۱ رد راق لوق رود جد هنن وزوا دیک |

 واو فلّوم لاطو مظع اذا بشعلا نتيا لاق ردندنسانعم قوا شروم شراقو |

 قلوا ذوخأم ندن آ خالتبا هلکلبا ریسفت هلا تشع یافتلا تس هلك و هدناصف
 كم رد هئوا یرب خیر هدنراق خ التاو ردمالم قافتلا هثسانعم طالتخاو ردیلغا
 ح راشلا لاق رحم اذا نطبلا قام ملتيا لاق ندم زلتسم "یطالتخا هکر د هنتسانعم |

 (خواتلا ) نضج اذا نیلا یا لاقب ردهنتسانعم نیشکا.دوسو رقارق 4 عو

 كنمزنه ( ا ) هذصق اذا هخوأت لاقب ردهنسانعم كلا كنهآو دصق هدنژو لعفت ||
 کت کو یف هود یک یظفل خا لینا هرژوا مک تاو قدمو رک |

 7 ردنوص صوص
 ماظتسا» یب هناتسن رب ردندناوضا هل رخ كناخو يهد كباب ) 2. ) ۲ «ابلا لصف# "

 متلو زارید خم. هد رپ جید ردهظعو یدلوا یظع كب شیاوب الثم روللیوس هدنلح |
 خ. ع بودا رازکت نوجا .هفلابم هک رولوا هاکو ردنیضتم ییاهتسا هک ردو دلع
 عو رونلوا ظفلت هلوکس الیلق هدند رفمو رد هلو کش یاو هلتیوتتو رسک لوا رارید

 هدیسیکیاراونید 2. مو هلتیوتتو روند وبا رج روند مو هلا سکروتید
 كب یتعی هدنل باعاو اضر اررکم زنا زو دیدشت ( 2. 2 ) قرهلوا نک اس

 رونلیوس هدنلجع رخف و حدم دوخاب رولوا لامعتسا هدنماقم ناسعهاو لوبو
 هب هب هدرهاسل و رازذنا اذا ها نهر هرو ا کیو اسودت اتو هد

 لا اک رر دا فضو دفلابع هک رولوا ہاک هکر د ح راتش ردق ع "ندنآ هک روید
 هح ك ندنونو هب ففأت نا ةفا لجز لاقب اک* اسعقا عو ع. بحق * جاهلا

 لاق ردهنسانعم قمروا هنخ وفای كمدآ ربا لوکس كنافو ىح كنءمه ( قالا )

 هستم رب



۱۰ ۰ > 

 ردلقشم ییارف و ر هحن هکردعضومرب هدهرصپ هلیددشت كناخ و یم كنمزمه
 ( ذخراولاو ) هدننزو لیعفت ( خیراتلاو ) هلیئوکس كنارو ىع كنءمه ( خرالا ۱

 خرا لاق ردهنسانعم كلبا تقو نیت هلع, یسهلوقم تباتک هدننزو هلعافم

 هتفو اذا ةخراوم هحراو اعرأت هخراو لوالا بابلا نم اخرا باتکلا بناکلا
 هدرمآاسل ال روند هتفو نانلوا نییعت ردعسا ندنآ هدننزو هعرج ( ةخرالا )
 كل وم هدام وبشا ردفرحم ندخرات نالوآ ردصم هسیا خیرات ردزنگیدتنا ریبعت حرا
 رفد ةدوسم رلضعب ردرلشانا فالتخا رلطم رولوا فرص یرع هروک هتفالطا

 ىە خ روم ندهزور هام هله رلیدید رد رعف ندیسراف كيرا نالوا یعما ناو د
 4 ها ید مظعا قوراف حرا و ادا هکیدل اق ردوا تباع رل د ردب رعم

 ترثم هدحابصمو هگصاوفلا ةرد ردشابا تلالد ىلع ماما هکردشلوا هلی ما هنع

 یا ارز راردما رابتعا ندیلابل رلبرع ی رات ناب هک ردندهاعارک.رردنالوا
 راردا كس هنروهظ كلاله یا ندن راک دل باسحهدمایا نییعت هلییسح یرلفدل وا

 یاتک را و ردقاس هرات هدنرادنع لیل ندنهحوب ردنا روهظ هک هسیا لاله
 هدنرلناونع نولخ نرشعو سو ینالفلا رهسشلا نم تلخ نیرمشعل الثم هدنییعت

 نولخ و تلخ ردو هنفصت ندهام یادتبا نالوا باوص ردندماهوا كلبا رر
 الم هک ردندسیافن و ردقهلوا مسر هلیئرابع نیش و تیقب هديا فصنو هلینا وئع

 رلهسنیا عضو هدننوک لوا كيجر هام هجا رلهسلیا عضو خیر نوجا تباتک
 . یهج واو بحر نه غ SES TIN بوک یجکیا ودیر هک ق تتک

 هذعب بود نولخ لایل مشغل هدیعنوا ۲ ردمزال كيد نولخ لایل ثالث هدنوک

 نیش ل ایل سشع سج هدر هش نوا ردک ک ك٤د بخار نه تلخ هلی شوع یدفیال

 كعد تيش ةلیلو نیش نلیللو نیقب لایل سل .كلذک نیش لایل مشعل هدیجم رکیو
 بقع ىف هسلوا مات تباتک ةدقدلاق قاب تعاس یا الثم ندرهش زک او ردک رک

 هتسرولو ماتخ هدرهش ماع .زرکا لوکس كفاف و :یصفا كنیم روند نالف رهش
 هدننزو نابصغ رونید رهس هدایفع ق دوخای هدنبزو فتک روند رهس بقع قف

 د لارو یک و یحف كن, ریه ( خ رالا ) نیرک اهلا نم نکو اهذخ
 ردیدآ عض وهز هدن رق لب ما احا را :تحف ) خ زا ( ا راواک روند هرغص

 رونل وا رییعت هب اط هک رونید هرعص جک لیدی دشت كنایو یه كن ره ) ی رالا (

 كنه رد د رفم خ را روند هنژوکوا ناب نفی دم هدننژو تاتک-( خارال (

 یخ ك ره ( ح زالا ( رود هنس روا نغص هدننزو هب د رک ( دیحرالا ) رف

 ( خاض ) روند هزوکوا كکرا هک ردنل هدنظفل خرا Ho كن ەم یازو
 رولوا ځد ثنوم هل راتعا هعقب ندیدآ عضومرپ هدننزو بارض هللا همجم داض

 الا

 نم
e 1 1 ۳ 



 أ 1
 1 یک ۳

 ,EOLA دو تیک موم و اوج رو بوم

 فیخو قني قاو ردتقفشو مر هک لوکس تكنایو یخف دواو جو | هتفاو
 دیزل ځو لاتقن رونلیوس هدک دتبا تقرو مر بو یحآ هنلاح كمدآرت هک زذگعد

 رد راځ فرظ نالوا هند ام ادم مو هدنتروص عفر تصالات دیزل اضوو 4

 اار وب دوخ اب زدیسهدارا یظفت نالوا مهفنم ند ریکتنای ندو هاذشا ع وما
 دوڅاب ردا 2نماقم اعد دواي رد رطل ع وطقم ی 9 ترج لوا تدلسق ۳

 کچ هکازوک مالک راقت ردخبم لعق زاتضا یزوص یضنو ردریوصه یسانعم بل

 هثنزد اتا بضن ۳ هم و ی و لاقت رولوا كد اع و لا هم لا لقب رظ

 یو لصا سلا دتعان ةك قاغا در امو لاشو رد و ا لف زاما
 | كنفتو حر کرو هو بولوا لوظ وما ةباخ یهاک زد :اذ۳ کردیم لک
 | رولوا باذع لک کروند لو بّولوا لوتصوم همال یاکو (O .۱ هدا

 | نوجما تن و ردهتناتعم لی و یک هود تیو بولوا لصتم ةب هدح وه هاب یهاکو

 ۱ ها ھ کرد د خ راش ردشآر هر رز سو بولوآ لی هثیس یهاکو رولوا

 ۱ ردقلیا  ذ هدنب هدام خو فلوم هک تن دولوا لوصوم دهن همم يآخو

 ردن رامتا کننوگ هلق كفلا هدینالو یمط كرا (یتوو جت و) 3 "ءاملا لصق

 سفت یا وب نم رواوت | تو را را هللا بام

 1 جیپ لک ¢ ةمجملا ءالنا شان « 1

 دما لاق YS كلبا شلو مول" FEE ید زو می هو ( عیاتا)

 | دن فی هالا رد دیمنواو هی مه هزازوا یان كحنراش هلذع و هو یا اخبأت

 ا

 | رکردیسا الا هس روط نالوا بیئ هلیغاب نویز ويناپ هلغإ ا نوا هدننژو
 1 هَ کردموأتو هز ۰ 13 هلی دبدشن كناخ و ی ۳ كنم زبه ) خا) دولیجما یک هاو

 | نا واق سپ غ | لاتفذعج واو هذه لاقب رونایوسییئان ندنزحاپ ندیغ نیک
 هکر دانا سبقت هلن اب ع۰ نکهنینجن هدیالادعدقم یرشخز ودنلنغا قلوا زعم هاور ول وا"

 |, کا ایا ءذکدتنا نود تکرخ وقع و ند هسک الثم ردك هلا هلیوش

 ۱ روی و و ترس هدک دنیا نا رد .راهظا ید دار یالذک نی اقم نسار و هدنا:نوهن

INDE Aoi a سونی. دو يهاجم + a7 

 ۱ روند خسز کو زوم زوج مدآ چ الدم هلام كنة زمه روال وا زیب من مد چات

 ۱ فق ندنسلک خارو هن سان ,ندق رو دب ا 0 یف كە ی دن

 | كس رکو جامو هلی کسا كاناخ و یرنیک :كنءمه ( یا ]را هژدارپ گرووا
 | ردککید قادر ندکیل آهک رو هتتعانعم, کو ردد اکحنداوص :نلاتلوا هوقن قوا

Eرددناوقا: اوز وا زولوا خ دفع یر رده اعر 3دی" ةا  (E1)۱  
 ےس تست
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 5, لاق :ردکل ول زوب یاق کنول وا لامس هن ل اتما قتلوا ایت نو خاک
 یک هدامویوترونیذ هنیشب مک و كي رداغاف منا (عقاولا) هوای لق اذا لج زا
 هدفا( هبحاقالاوح اقیتسالا )باص یا خثا و یفاخ لاقن .روالوا لاههتسا هد رفاس
 واو نفاللا وتا لاق زدهنسانعم قاؤا نیئهو بلص هتسنرب هد رل و هدایننزو

 ثداوح قوچ قق هکر ویل وا قالطا همدآ.لوش هدننزو مظفم ( عفولل ) مقو یە
 لوا شاما اد ماکت هدلاوحا روماا بول وا هدوم زآ اکو هت ؛هلکم روک :هدندش

 پا ,( جاقولا) :مکعسا یتحای البلا هندک سانسالا فو برج یا موم لر لاق
 كواو روک عفو ىپ .بلص یا حاقو فاح لاقبا زونید هميش كن ولتالص هدننزو |

 سافو هسراف نالؤا ناقنایط بن ویلوا رتاف ندر وک ر الض راب رخ هکر دنداتعه ون لص
 ویص.یا ین ذلا >اقو. لجو لاقن, ردك دا مک .یغریوق ہک ل ردنا "قالطا بنذلا

 اضیتفا هللا رلشاط و ها رل رك یضوح دنن زو :لیعفن (تسقوتلا:)..بوکر لا لع
 طول عقاو :لاقب ردندنس اتم تب الص هکر دهنساتعد كلبا حالصا و م رت راب ندنا

 بولقا رنک یکرک هلیغا جیا ع رایت رط دراو و عیافشلاو ردتاب هلنصا دا

 وا و ( کو لا ) بالا .معشاپ ديلط ادا فاطم قو لاقب" ود هکر س اتع كنردشکپ

 لاکو لاش.رد هنمانغم نیک يک رر اه اّبط یهنسا زب كي وک تفاکو نعف

 مراتب یریا نی ( گولا )اید اطو ةعطو ادا افلا بالا نم اکو لحرب |

 قاقهرداهتسانعف مشار ا۰ یرلی روی "شوق (حاکیتدالا) هتسانعم هظرلق:خا رق روڈ
 كاتو ءار زاوا تیدتیتهکک وم روک تاپ كحح راش تظلفسبا ادا خا رقلا تک وتا
 هکر د هک انعم كانا 2 السا وال عرش نال وا لاو قم ح اکیتساوردلیعخ تاغوک و د وخاپ

 هقشنز و ربحا ( کو الا )طهب لو فالس "یا مکوتساخ لاش لاقب زدات ئت ندتلخ |
  هدناهورف ,بواسایروت هلئسک :كنءنمش (حاکیالا ) روبل وا قالظا هغاریظوت هشاط

 قمژاف ردق هاو "هشناطا یغازیطو یعا.انا لا کوا لاقن زدهنمانعم قلوا
 لاش رد هثعمشاتعم نمک یامیطیحو را جل یا رفق ق کوا لاقت رد هئسادعف

 | كاش زد ةت انعم كمت ورک ودنا تغارف ناشیا رو يقطف ادا دیطعلا کوا

 | ندنتفاط هنادي وکس كمالوت یعق دزاو (خولا) دن فک ادا الا نع 4 وا
 | ا5ا يالا بابا نم هلو الو ج رتعلا خو لاقب ردهنناتعف اكکوت كوب دا
 | یرظ تولیزوآ دلیک هک رونید زارع ةدتنزو هیفس"( هکلولا ) قیطیل الام ةلح
 مخو و ین عجب :هنشانعم لج رولت هل رق تً ةكرۇند هلوحتو ۇدفورەم
 . ( هولا )رود هنغراب كنج رو نوناخت هدننزو ناک ( حافولا) ږد عالو هل سهیل
 | دەتال نا شوک روند هوا نالوا ثداح ندن رتثاتشاوک مدد هدننژو هک
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 رونبد دشا یشید هان اف ( ده ولا ) ردیدآ حض وم زب هدشب ده موق مات نبعلا

 شاب هک رونلوا قالطا ةن زا شب لاوش هلیس هینب عاف عسا ( ةعضولا ) یک ناتا

 كح راش .رولوا شلبا نشأت ردق هکک کد یلبا راههظا نضای نمی نعضو تكنکک |

 رب نوا ینیرای شاب هروک هنشاب كحراش و ردنا تتر هدو روک دف

 نالید "اما هقیح نا کا دم ۲ هیقیح ناف بولی رب یک ری ریتم ۱ رده

 هلی راب ید تا ۰ رکصن درد کیو ۳ PN ` هیلبا نالیس ناق هک رد هنماد ۳ هلا

 ءاطام ۷ هم رای كد ار هصطوم ٩ هلوا نم ۴و یسرد قحا هک زد هعضاب 1

 اکا هک هنیلترپ قسیق ردلج نکل هلیترب ما ناو یرد ردزناج ید یرصق هکرد
 شمان وا ندنرب تیک هکرد هلقتنم ٩ هل رب ید یک هک رد هعشاه ۸ روش د قاعمس

 ۱۱ هل رای ردق اکا رد غامدلا ما هکدلج نالوا ورحا ندکیک هکرد هما ۱۰ هلوا
 ماکحا هد هیهقف بک كران و هل رای ید یرد لوا لد هغامد هک رد هغد

 هک یوینلوا قالطا هضب مایا دل كنم رمه ] جطاوالا ) ردراو یرل هص وصحم

 خخاوو لصا كنو و زدب راک یجشب نواو ترد نواو جوا نوا كار

 ىلا سما ةيالا ف لاق ردهعضاو ىدرفم ردشلوا بلقنم هو مه واو یدا

 هتیفس (دیحض و لا ( ضیبلا یهو ج والا یلایللا مایا يا جوش مایصد مالسلا هیلع

 نویفو هود من هروک هفل ٌوم رونید ید 2 روند ریس نویقو هود هدة زو

 دیک و نویقو رغص و هود هرزوک هب یرشحم ز نکل روند هوود هْصاخ د وخاټ ےس

 هیک هدشازو حدم ( حاولا ) رولک عاضو ىج كنهعض وو روئلوا قالطا
 رد هنسانعم قلشب هک 9۰ بورارق یرلشاب تن را هغ هلغطوا رهاظ لج كیاویح

 درج لوش هدش زو طس ( عطولا ) تعلا اذا اهو نالاب لبالا تعضو لاق

 یجب و نر هقب كنس هلوقم یکیو نویق هک نود هنس هل وقم قادلقح و روماچ و

 ردصم ی وو ردطوبضم النو و هده راس تاهما هلوا شلتصق فنیس هج 2 رلشوق

 هنسانعم كمرو ی بوفاق هوا كرهدیا فنعو روز هاب لا ییا ییهسکرب رولوا

 لعاف ( عطاوتا ) افنع هديب هعفد ادا ثلاثلا بابلا نم اعطو عطب هحط و لاق

 ` رد هنسانعم تیم هل اقم د وخاب قالوا بو واو قلوا و هینرب یر هد زو

 قمشفص هرزوا ضوح رهودوا ولتاقتوا مهني مثلا اول وادن اذا موقلا عطا ون لا

 فرش ( خط ولا ) هيلع تجدزا اذا ضولا لبالا تطاول لاقش رد هنسانعم

 ( هحوقولاو ) هدننزو هحاضفهلفاف ( هحاق ولا ) ردیدآ هعلق رب ندرمیخ ع القا هدنن زو

 هدننزو دعو ( خولاو ) يكف كفاق ( دعقلاو ) هل سنک ڭفاق ( هعفلاو) هلي كواو

 هحوقوو ا توو رفالا عفو لاقي ردهنسانعم قلوا نیتمو مکحو كب هتسن رپ
 نسجدا هسسکرب و بلص اذا یناثلاو حیارلاو سمانا بابلا نم اقوو دو ةو |



 نو : ۳۱ ۰ ۰

 تست سس سس سس سس سس سست سن صصص ضضض

 | نالوا تداح لوپ لوپ هدرمشب روئلوا ریبعت قلش ربا هکر ونلوا قالطا ءد هبض زاص
 نانل وا ریت بلت اح ابص هکر ولو ا قالطا ةي رضا نالوا هدنسهبح كت ضعي ور دقلضایب
 | نالوا ريت لیکس هدنرقایا كن[ ضعب ,كلذک :روتلوا"رغبعت رقص دیکر ردقلنض ایت
 ۱ ردیدآ وص رب هدندر و بالک نو زیب جم و و هتسانعم لیعحگ روال وا قالطا هغلقآ

 هنتسانعم بيش رونلوا قالطا هتغلقآ نالوا سش ضراع هلاقتص جاص و ندکل زییو

 | روال وا قالطا هل وب تاشا قحا و روت وا قالطا هه مهرد نالوا شسوشغمو

 ۱ روایزود ندشموک قاص هک ردییسا كن ز نا وسن عو رو رول وا قالطا هد وسو

 ۱ هراج هدرح هحرادقم رب و رونل وا قالطا هد لالخ چوو روند جاضوا هدنوج

 دوعق ( حوضولا ) روئلوا لامعتسا هدنو خد یظفل هعل هكهن رول وا قالطا

 | نایعو نشور هنسنرب هلیحف كداض ( دعضلاو ) هدننزو ءدع ( هعضلاو ) هدشنزو
 رهظو أدب اذا ةحضو ةحضو حاوضو حي سالا: حضو لاقبا رذ هنسانغم قلوا
 نالوا نایغو نشور ردلعاف مسا ندنآ ( مضاولا )حاضوو جتاو وهف فتکناو

 هل ابم ( حاضولا ) هیلوا ضا ك هک رو شلوا قالطا هب» ود لغو روند هثیس

 | اهس پوخ ضاب یس همشو روند هثیش نالوا نایعو نشور كن ردلعاف

 | شربالا ةعذج حاضوو هثسانعم رام رونلوا قالطا هزدنوک و ر وتل وا: قالطا و
 | هکردقل كنهسکرب لصالا یربریو نوجغیذل وا صرب هدد وجو رد قلا كن هتسک مان
 كنيع ( حاضو مظع ) ردنوسنماکا هیرق مان هیحاضو ىدا ندنسیلاوم هیماوتب
 بول كك ضاییرب هلا یرب كفجوج" زانو وارب صوصحم هب لافطا هلیخف
 تاج بولو هدنک ارپ هفرط ره یرارناس ران آ هقرطرپ ءایمعلا لع هدنغل وک ا رق هک
 حاضو مظع ¿ن نکرارا یک لواو رولوا بلاغ هراز اس قحوح نالو رار دنا وجو

 هتیزام حابص ( حاضولا کی ) زاردا دای رف وب د اهدعب نیعطن الو لالا: نط

 یهدقاریا (ح اضیتسالا) رول وا قالطا هزامن وی, نامهد یتش کد زونل وا.قالطا
 مضوتسا لاقت ردهتسانعم قمش بو وق هرژوا زوک یلاود مم رولي ؛روک یهنسن

 ردخلنا رم سن د هلا هجاسع فا وم ها رب , له ر ظل هیئیع E عضو اذا "یشلا

 حش وتسا لاق ردهنسانعم كعسیا یلیا نایعو حاضیا یهنسن مممرب ندهسکربو

 Ab هلی هيت لعاف چ وتلا. ) هل دحط وب نا ا ادا اما اب الف

 بودیک هدنسا روا ینعی هدنفچآ كلو و رونید همدآ نزک راک اد بویلنا

 و روشد هبهود لج [ نایلوا ضای كیو روند همدا نالوا هفلوت وق هربزت

 كح هکرونلوا قالطا ءرلذید لوشن ( دغضاولا ) رارپد ید بارقالا میضوتم
 ودب اناتساوا انش یا هصضاو هل هلأ كرام لاش هشعو هلوا یزو نایع هدنلاح

 دوسا هلعض وم مات هما هليس هيب مولعم عراضم ندحاضبا ( محض ر ).كصضلادتع

 نيعلا
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 كامب , بلک را ول ملبنن رب یب ی ّرط جيا كرافلیوا جذوو هة ذو تاذ..ت رابط

 هدننزو. ح دم. ( خذولا )هی ذخق نظاپ ق زا 1دا,لجرلآ.ح..ذو لاق ود هتیلاتعم |
 امیذولج ذبلخیرلا .حذ و لاق ندکقکابو ووپ مالذشو تنم هک ییدنشانعم طاوذ |
 لوقهک نو اهن رج اف یلسور لوش فصاح هدننازو باخت( چ اذولا ) آذآ عع |

 دملا ةرجاف.یا حناذو ننه لابی یک نغادلقح/ نوف لوا نیو «هتاولسشج |
 ةدئدو یا حذو یعیعآاغ لوفت زدیدارمو هدننزوآ كلوا( حد ) |

 م3 یا جاذواا دبع لا قب تونید 4 هب مو رفو حل دش زو اجا( والا )

 نم ك لاو( ج اشولا )وديا یردب ك عاش مان نیک رد هدحنزو زیر( عید ) |

 ناوک وند ههلنا درک لوب ندنتایلح- بنا وسن نا هد نش وز یرتتکو
 ییا ر هدا لیسو” هناد:یرپ ند رخآ چاوت هل ارا: تاند ادع یکی ار ند رهاوج اشو
 ابللیک نلرادیا فو طقعمو مقام هرزوا قرجآ نخ مس لرو ینا ل و ازا رار زد زوق

 عنصر لبا, وها و ,عاونا ایم راپ نیشیم) ضيع ار کا دؤنید هبلج لوش خاو
 زید خد حاشا هللا دبا یم زه یو اوو: رر ونقاط لئاجب ینآ رلن ونا بودیا نییژتو |

 وللب هجا هلیقیرط, هیانک و دواک عیاشنوو رۈلك . هصشواو هلنیتض رولک خمویتجل
 1: یو ءافینه, یاب جاش ولا | ی ,لیهالاش لار دیا ::قالطا ,حاشولا.یزغا هوا
 هبانواو_ هکهدینبزو ,لاعتفا ( حیاشناللاو ) مدننزو لعفت (جش اونا )) رداون ۵ هنوناخ
 اول تما ارل تشو لاقب + ن دامن نهم قاط اشو نواب نده و «بلق
 هل, اذار هفیسپ چ و لاق ردلمهتییم هنپساښامر قعاش وق و جاش ولا قيلت

 دن هزوک هتناب :یژارطم ردشمالیاآ نییبت يولد حش ول تفل وم :هبوشآ وت ےلاقبو
 مسن دزوا_ كننازوما. ,لوص .بنولبآ, ندخوتلوق غرام ار یک حاشاو یو هکر رهتزرابع
 یک ییاادراسع هحگبزا تربل رازاضقو یک کیا هوا یتارخ امر از اقا

 ایا ا ےشو «لروق رد ةن نان ئقاط هاش هوا 07 ها شوم[ )

 اه ول او د) ردیفسا " نیلق تاک ینا ناؤش ہد قوتنا ق
 نادیتبعاج یالع ن مودم وب رد سا یھت كن زل حن هتم لا یط رباط ای رع 1

 دزاآ (+ شاو )و وتلوا ؛قالطا هج دے ارور هتک( خل اش زا ) دے تر |
 زاك وص ږی دندو بب الک ن رع ئب ہد ڈو یی رک ( یش و )رد یا و دداا |
 للئاجب هدننس ولج هک )وید آهي یک, یشید مات الوش هدننزوا آر ج اغ2 ولا ) |
 كارت حاینص لیکفآ كنممجم ماض واك واور( عضزلآ  هلوا ,قل-ضایب یوارظ |

 ردقلاجض و ق تیک لاقیو مشب اإ. ف ئا خالا يطوف طاج الافی نوئردا هدخلندمآ كیاو |
 هن ابی, كجلابصمو ار ول وا د ارن ضابتو موش اقلطم طهاک هک راد حزاش,مونطا قاعا |
 | یراکدند-نمرب ووا (یهتنا.رولوا ید ندیم :ندفبار بابا هد ولاعب ووك |



 bi وه دا ۳ و لاقت ارد هی ب اعم قلوا ناتعو زهاظ ینیدو هد ت ژو

 ود هاتون ك غلسس خج نوتلوطوقوغو یزاوآ هدننزو دعوعوا( ةخوح ولا )
 لا"نددوب تد شو مک. هيفا توضب .تادنص اذا ةحوحو لجرا حاوحو لاق
 | هب ق عن اقا لجرا حوحو لاق رد هنتساتعم" قلواه نا هللا نعآ هلکموشوا
 | ندقوغوص هد قزهلوا ما اذا یهنوخو تموم لوقت اود ملا ةدش نم
 | كالایو دلج ف دزواو ( خ وعولا) زد هی رفلالع ةر ینا هجر هلا كفشش
 . يا خوحو وه لا روتند هعدآ؛راذک زاکو حو هعهلا یتتامو نقلا دنددحت و

  یوق ىا وخ و نان لا رو ٍد همدآ دنتروزو یوقو شفشآ دن دح شمکاتف

 FH . وڭ طاقم ږوقو روس همدآ PIRE فیفخ وو واند کوک < نالوا ناوآ دنلیو

  هدشنزو"لاسلس (حناوسولا ) ردیسا تشوقرو,تنیف یا حوحو وه لاقب
 شوق هدننزو لرلزب ("ج وخ وتلا ردقدا رم هد لاتعم , کل وا حوا هلا حج وحو

 ۱ رودآهنسانعم- قلروآ بونقلح یی ما اف ندنسهظفاحو تقد لاک هرزوا:یس هطرو ین

  تكنشوقءود+ ملظو اپت وب رهظاو اه ز اذا شبا قوف ملا CC وجو لاقي

 ۱ أ راغب هرز وا هطووع ئر ککرا نزد هد راش ود ادعام ندسو رخ روند ةنکک.را

  وگدنناوضا رازآو رج صوص هیضق فصل وکسكاحو .یصق كواو (حاو)
 خوب هنیشاتعم دیو رود: 4 زاق هلا د دشن ج ووید هدنرب یرییعتو وه هدیکرت

 3م دکش زا دولا نهوا هنم.یا #ج وقم قفا وه ٭ لیلا هنمو ديما مدآ ریقف

 . كفره 1 یا ( رد دآ .عضومز جوو ردبسانف *-ه رقف دعم ان وا ,یاشورابو

 | یتسودنک یار لعو كا ارقا لطاب مارب لوق لع كلما را رقاباقلطم مایرسک
 | یندایقنا هتمدآ طراض الثم ردهنتانعم تلیا رارقا یدایقناو لذ هیسک نالوا ذاق
 هدوقن نت دایقنالاو لآذلابوا .لطاللابو ارقا اذا لچرا ج دوا لاقت یک تل را رقآ

 ی عدوا لاقپر د هنیمآنوم قوا داقنمو مار بولیقور درس همدآربو

 | دیلصا ازا ی ضولا حردوا لاق ردهتسانعم, كلا حالصاو مر وو دانا و

 | وچن اذا لیالا وفا لاش روهتسانعم قلوا لاڪ وخ : بونل واط هودو

 | شكلا ج . دوا لاق ردهتسانعم قمروط بویمروکوب هرلن وی یعسق ج وقو اهلاب

 . هزیقح, یش هک و دیفدازرغو .دننازو_ هحمو مناحف ( ةجمولآ )زنی .لو فقوت اذا

 هام كيج: لاذو؛ كواو*( ج ذولا ) :دخعو یا ةج دو٤ نف یتغاام ل وقت رونید
 | هکرونیدهقذش نالقوروق "بلوشب هن رایو طوری وق ندنلوبو ندنسجن كن نویق
 : نیو هه واو ردح دو ی هاه رد هح وم یدرقم روتلوا رعت یادلقخ

 | لاقي قنات قم وظ قادلقخ نویق رولوا راکم ذ ذو هلیفرصت لعف ندنویو

 ۱۳ وزن تاب ج نم اڏو لب 9 لؤي لجوك خذو EK ةانشلا تخ
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 فتک ( عولاو ) هدننزو حرف ( عولاو ) ءدننزو حدم ( عولا ) 4 واولا لصف

 لیلق یا غوو خو مو یش لاقب روند هتیش نالوا ریحان و هجزآ كب هدننزو
 رولژا ردصم هدننزو ح دم ( حولا ) رد هتسانعم عو هدننزو ریما ( جا ) هفت

 ءاطع و لاقي رد هنسانعم كمرو هنسن ربحا كي نعپ كليا ربحا یک رو

 روند خد هج هلی وع ءاه هدن رخآ ندواو یکدعو نو هلعح اذا او

 هو ییعع ءاطع ځوا لاقت ردهنسانعم و یدو هلل رسک كن هزم (حاعالا)

 ینعیهلام لق اذا نالف حوا لاقب ردهنسانعم قلازآ هلیتباصا تفآ یلام كمدآ ربو

 وا لاقب ردهنسانعم قعاضوا هتفشمو متر هیافلا قوف یدآربو ةفالا ةباصا ن

 غلبو هدهجاذا و  ( EEهلع دواو ( هح ول ولاو ) لف دواو ) لا

 بابلا نم هحووو هحا و عوف هوا لاش ردهنسانعم قلوا رجا كب یک ریو

 "یش رد دحاو تكح و نالوا کد اب اهذ ) 7۳ ولا ) اهفا اليلق ناک یا سفاح

 تاكرح كواو ( حاجولا ) ايش ىا دحو هنع ىنغاام لاق روند هربحانو ربقح
 دن ومطعم جول )ر یا اجو هود س ل لاقي روند هدر هیج و یتالث

 سلما یک یستن ها بویلوا یتشروبو یرویق الصا هک رونید هبیرد لؤش
 رد هند انعم ممه و رود هز نالوا مک و قیص لەت تیاهو هلوا راومهو

 شفلوا رارطضاو ءالبا ردل وعفم مسا هک ر دهل يمض كيم هروک هنیدنیقت كنب واتم
 روند هرب قعفص ردناکم مسا و هروک هنطبص لر ەەن روند همدآ

 مسا ندنریرقن ۵ ربثا نیا هک رولوا ید ناکم مسا احم ندنسهدام ءاللا هحرک و

 روند هزب ېک لەفت دو هدا زو ریما ( حجولا ) ردابتسم قلوا لوعفم

 ) یا ح وحوم باب لاقت روند هویق شکابق هلا در ندنسهق را ) حوحولا

 هکرولوا شلوا هنسانعم ك روا ندنسهقرا یوبق محو نالوا یذخأم سدود رم

 هک دیسک عی هرب هی هب هزاغم راه ) ۹ > وا ( رذذ وح اه ندروک ذم حاحو

 ی در هدننزو باح“ ( حاجولا ) رووا اجلا هاروا ندرومغب هک روند
 قلعت هرظن دما ءادنا ترش نالوا یو هنسانعم سلما ءاقص روید

 ۳ وهو حاجواندا هتیقل لوق هتمو ردد وخاف ندان ساتم روهظ هکروتید هتنزب
 لاش ردهنسانعم قلوا نایعو رهاظ هنسنرب هلرسک كنهرمه ( حاحالا ) یرب یش
 ردهنسانعم قمزاق هجراو هیایق نعلاب هسک نازق یوقو ادو رهظاذا "یشا عحوا
 اضاقت یدآ یعیط عفد دوخای لوو حاجولا رفلا ق غلب اذا رافملا ج وا لاقي

 یدآربو هیلع قیض اذا ادیز لوبلا ےجوا لاقب رد هنسانعم قمردشقص بودا

 كمروک هدرپ هرزبو هجا اذا هيلا هجوا لاق ردهنسانعم كليا رطضم هب هتسا رب
 لیعفت ( حجوتلا ) تسلا هيلع یا یا هرتساذا تیبا مجوا لاقي ردهنسانعم



 "حارم ( حانلاو )ةد ت زو هباتک ( ةخاينلاو ) هدنزو باتک (حاشلاو ) هلیعض
 ریبعت قعاص یغاص ةدیک ر هکر د هتسانعم قلغآ ۵ ردنا ناغفو دای و ی رزوا تیم هدننززو

 .هحایو بای و احاولو اع و حونت اهحوژ لغو اهجوزةأرملا تحا لاق رونلوا
 یغاص هکیک یردصم ردهحایت مسا ندنوبو لیوعو حایصب هيلع تکب اذا احاتمو
 لاق رونلوا لامعخسا بک 2 وا ناج رکوک ہل ےن حوو رووا ربعت

 نج هگو وکس واو و یصف كنون كلذك ( حولا ) تعجم اذا ةماجلا تان
 (جاوكاو ) هدننزو مکر 1 حوتلاو ) دزو باا( حاوئالاو ) ردهدننزو
 هرلب را نایلغ ۲ ها داب روو وص هرزوا تیم ) تاعانلاو ( هدنزو تیاوت

 دکحوت ردیئبم هفص و صیصح یلوا اد كن هما و ما رلنوو رونید

 څاول هدناتسب ع هکیدلاق هنواخ ندا بلاغ یتجوز رلرید ید هسیغم و بیقم

 كم ندنسقرا هزانج و هدنسهناخ كنيم هترجا هکرولو! رلیراق قاط رب رلربد
 ریبعت .رلیح وغاص هک رردیک بودا اکب هلا دايرة كرهدیآ 2 نات

 "هحانع قانک لوقت روتید هتحاس لحم ردناکم مب | رلیحف تيم ( ةحاتثا ) رردا

 كليا هحون هلغلوا نوحما دیک ات نیس و مضوم یا نالف

 بئذلاح انتسا لاق ردهتساتعم كمولوا دروقو ج ا اذآ ح انتسا لاقي رد ةنسانعم
 کتسیاقاغآ ندهسکریو کی اذا لجرلا حانتتسا لاقي ردهتسانعم قلغاو یوع اذا
 یلکسو هفح هدننزو لعفت ( حوالا ) هاکیئما اذ هحانتسا لاق ردە ساتم

 ند انعم لباش 7 ی كرد بو ات وا هن وا یر هنس ققراص یک

 هک هلی كنو ( ح ون ) لدتم وهو كر اذا "یملا ح ون لاش ؟ردذ وخأم

 عنام هتلق كنب رب كببس کیا یتوکس ینعی یتفخ ردیعما ناشد ریمخیرب رد هيمجا
 یونلادمع ن قحا نیطخ و رد هی وب ید یراهک دوهو طول ردشملوا فرصتع

 هي دک مان ح ون نالوا یرادتج ردرلئدحم هک یوللا دخ ن لیعسا تی
 كابو چ ردیدآ عضومرپ هل یس هين عج (جاوتلا ) ردرلیوسنم

 رکو لربغص ك رک ردهتسانعم. كمشکپ نکیا بطرو هزات یرلکک كند هایوکس
 ریغصلاوربکلا نم هبوطرلا دعب دشا اذا اهن ےب مظعلا حا لاقی نوسلوا كربک

 مظع لاق روند هکک ددشو كب هدننزو ی محشا ) لیاماذا اناصنو منو

 لا محن لاق ردهتسانعم كمردشکب سو ( مینا ) ددش یا جن

 یاهمظع ها حیف لاقب رولوا دض هلکلک هنسانعم قغافوا ککو هدش یا همظع
 ا رهاظاثیش هّتطعاام یا رڪ هتشنام لوقت ردهنسانعم كمربو هنسنرو هضضر

 و جام ف هینک نالوا اطضا هتک ردت وام ندتسانعم میظع ددشتو

 ردلمعتسم هنسانعع توقو روز هلرسک كنون ها ید رول وا

۱ 
۱ 
۲ 
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 حساس یه همت ۰ تا ساوه م تفتتب خودم

 یدقع لوق الف نی نخ ا الم ر 773 ریهفنم نی الب :یرپ ره دن دوبی

 "یناعم رکا و ردیرلتمالعزاجم تیفیکو وا رد دیفم جاج للوق :هتچ وز نورد رعشم
 ندمسق ارز رول وا مجرتیم اوشا هلا هدا 2 رز دیک د ذوخ ام ند ەر ۆك م

 كنزب هجساد وم لارنشالا نه زبخ .زالا نکیل رول وا مهفنم هنیزقلا معما یرتره
 هنسانعم دقع .لصا تم هنيو رفت هدناد رفه و ردزسا قذوا Ci هلن زا

 عاج ئ افت درز ردلا یسکع تروص تو ردراعتسم ندنَآ عاج روع وص وم

 قعوغ e ءاعما هاب رلغا حابقتسا ید ینحشرصن و رک ذر یک ,يرظ دشا ح ابقتسا 1

 بلومو ردلاحم كلا هرامتبسا ندعظفتبم یظقتسم ربغ سپ رد راما هیانک
 هزوک حاکنو یمنا ردشلیا ملت ین كع هليل وق دقعال نوکیدقو "یطولآ هد ریاصب

 لاق ردزاجم و هرزوا داع ثكفلوم رد هتسانعم ين راق یشپ بودا هبلغ ووا

 IU نانل وا قالطا یر پودا رأت ك رود هرو اعاغ اذا دیه ساعتلآ ےس

 الع دقعا اذا ضرالا رطلا مكن لاقي ردلمعتس هثانعم قمراو ردت هغاریط
 بودا رينات هیات زوي هک ردذ وخ ام ندنرهدام ی دع ىظفل داّقعإ ةداروو

 نالوا ج وز تاذ هرژوا روک ذم هجو ( هکانلاو افا ) 0 قتالصا

 بسن یک ض یاحو قلاط سپ جوز تاذ یا دیک او کا و :اّما لاش روتبد هنوناخ
 ی هدنروص یرلکدتیا انب منا نذلعف نامه هروک هنباپ كنهانو رين ءرزوا

 ته ۱ یهتا اک یهو نیچن لول وقیف ردص اخ ا ءاهالپ لا وه اهلرب د

 اهعکن یعع 4 رلا a لاقي رد هنسانعم كليا حاکنو دقع نواخ همس ود کیو دو

e. )رنا لاقب ردهنتسانعم كلا وزب هرارب نوار هلب مک كەش (  
1iاذ  aقد هنسانعم حاکن ردومآ هان مسکو ی ص كلون ( ےک دلا )هريغ ى ح2  

 هدک دید بطخ هن واخ ر ك یدیآ 3 مالا هر ول نخ ہک .دنیاهاب ناز

 ما هد رول لضخ نامز و یدا روا وآ قق E دقو هدن رب پوچ يجب 1 چ

REزاو ناول 8  E۹ کن فقو ی هدک دید تطجخت هنسب دناک ئش  

 مه لیک كنون 2۶ قلا ۱) ادا برض ود 1 ما" یا ê هفت

 دوکت لاق رواد: هبیشک نالوا حاکتلا 2 حلاو ) هدننازو

 لاق ردهنسانعم ئالا ع اجم فراق هدن زو قم ( مه کی ) ماکلا ربثک یا کو

 ةوقل اب رول وا قالطاب هب او مت هدنسز و خاقم یکتا ) اهر "اذا یکی اهن 1

 اه رمخ کا نا * للل هام و ج رانی لا لاق لیت یرلقدلوا: حوکش دوخاب

 لاق رد دنساتعم قوا لب اقم .هنیرب ی هد 5 وو لغاش (.ح وانتلا ۳۳ زاکبالا

 لو (حلرتلو )ور واود یک ت ا وام اذآ نالبلا حوت | ۱
 = دا هجا 5 اقا ہک چھ تز وک ھر

 هم یا ۷ ج 4



 2 دره | 2 2

 ۱ وا مرا لای. n e E وا بونو ورک
 £ A هدرولپ قآ ندی ا, روه هداوج. هډنم وم ای منو ها نچ هذ

 قن يجه مظعلا حق )ی رد هتساتعما قم رقیج . کلا نیکک دوب هډ زو :لیعفت

 ا ,لاقب رد ۳ كلبا زاوسهو تقلزود یرلکود بو وب ینلاد. تل حداغالو
 نياي و عج و افلا هنکیپ هک زدن اوج ام يدلي رم بلا میقتت لمعت مع ,ع ذلبا
 ےک لاقپ رد راع. ندقلق :تذهم و م اریک اپ, ندهد راش "یلاغم و هدراب . تاریبعت و
 وقنا واهکردلب رغ ۳ لولا عكا ريخ حر اعلا "لا هذه اذا زمشع عاعللا
 هلن یسول رجع لر عشا ها لجن هنیادعم هنسیتس هک لوح ی نه بدالا نوت اتو

 تقاذح هيما ل وخد اږ ون EEA ارتب وسد وك ندیلیق ظافلا ټاوق يح

 قمن مالیات ندکک یوي هدننزو لاعتفا ( حاقتبالا ) رند هن انعم رظن تقدو
 روش حق لوك كنور ( حاقنالا )هت ىم مظعلا حقنا | لاقي نب منيان
 تیبچا عب ا ترورضاو طقو اهعقن آتو 1 ۱, لاق رد هنیسانفه

 عقل لا مت 2 ا.لاتب رونلوا لامعتسا هنشانعم قمرقج مون وبضا تن زا تحلق

 فمص اع و هت وو هقانما( قاما )دقفلاو بدهبا ق غشا
 رود بنیاد وج ن رللوف هتفنی با یرر ہک ایوکدعفات ادا هنگ "لاقت نده اکا

 ٠(ا ) دونم وا ملات نايل وات یعارمط ,یشاط هنیتمف .(  عقب ر رز راکوص

 قفاز «قاوقو مع ةد وغو ندینفلن زا و :فعض كاي زب ديرو لوفت
 | 8ة ام لو زا رک نوت (خاکبتا ) لفاذا هزصش قت لاق رک ا

 ۲ نالوأ!ىغرنش ع واخر ن اتفنا ون نوجا حنايا” كفاك و رادکلیا عاش

 تط وون زددتساتعم تشان شا قمی ج اوز ذب ودك لب رللوق بجوز و تحوز
 و هش اتع كط د رزوار رگ هح و هنسودنکی رارپ نولاخر "هکرولوا یراچ

 لاشو اظ و اا اقوا "ثلاملا باجل ا:رم"احاکت :1 ل لعا چت لاقن رولوا

RESیه و تحورت ادا فردا تعکخ ناش و يطول اهن رو 7  

 تک هکهلوا مولع»یب و ربفیآ یعکناق تالح ها بل لاشو جود تا یا کاو

 لَ اک زدتاونترم ةرزوا یاوا هنشابعم عجو حض لضالا ق یظفل حاکت هدف

 هروک ايب كيرفمو * یاتیلا لمارالا ةوسألا # نیایالآ كت زوبقلا نا × رعاقلا
 ۱ لامختشا - هدجوزتو دقع الی هقالع تبتس بولوا" تقیقح تققح ةد اتع *یطو

 1 نو اودا کن ذ٠ نالتوإ هنتسانعماءماحتاو هبلغ هروک هتناب ا نکل یدتل وا

 طلا کک د د نبته وام  راضشا کات نالوا ةتتناتعم ماعضنا د وخ ی :ندساعن
 عقاولا ق روا تقیتخب رز اعا چورن دقع ج هدر وچ و هل وا ذوخأت ندتساتعم



۹۹۳ 

 كیا كيرم بولاض هوا یرب ییوسکو هاطعا اذا "یشب االف مث لاقب ردلمعتسم
 اذا دا رف دن لاق+زدنا سفت ییسهجماز - هک ایوک هلغلوا بیطم ردلمعتسم هتساتعم
 جسا راو هن هییط هار ماق وقرب هلدح و ءا هدننزو هڪ ) رعفنا ) اهکرح

 لامعتسا ید هد اه رک و رش هلرتهح هراعتساو ردنا حور هلک نف هکز وند 4

 هن هع رک تنآ ويش هلکنووب :فلوم ردکعذ هعطق رب ند ۲ باذعلا ةع رووا

 هم هعطق یا [ تر باذع نم هعقن يه لو ] لاعت هللا لاق ردعلبا تراشآ .

 ناوارف قد وس هدنشنزو روبص ( ح وفنلا ( نونل وا قالطا هدوس صلاح هعفن و

 ندنسانعف ءاطع هلوا ردیا رازدا یدوس.نامه ن زنقغاص هکر ونل وا قالطا 4 هقان

 يجف كنو ( ةحفللا ) روتلوا قالطا های نروس قاريا كب قوا و ردذوخأم
 هکر ونید هننغاد رب كنج اقا نفلیا عی كعبو ردفدارم هديا یاثعم هلا ج وقت

 هصاح ور وردک ر دسیفدارم و هدننزو هقاکم (هخاتلا ) وردا ذانشا ئا ندنآ
 هعصاخو هغ اک اذا هغ ا لاقت نوسلوا هلال او دن رکو ها ل ک ردهنسانعم كلا
 تكناح و یف كنافو یرسک كنم ره ( دعفنالا ۱ ردد هو ام ندنسانعم .تفیشسلات ۳

 فیه ( ةف او )+ رولوا روسکم اف الیلق كلذک رولوا دّدشم هاح الیافو لیفیفحص
 كرغالغ وا نما دوس كن وک هکردهنسنرپ هلک كنهدح وم یاب ( ةعفشلاو ) هلرسک
 جم یک رپ هدقدلقص .هدسهح را, لو .شءالضا مایا دوس راقح ندننراق

 اک دیکر دولوا قضروق لوا هدفدلشب ةغمالتوا قالغوا روتليتاق بولوآ
 زی سفت لبا شرک ییهخفنا وبشا یرهوج رونلوا ریبعت یس هام قص روقو یس هبام
 E نایت هلبا شرک .قلطم ,یرهوج هکربد ح راش ردشلیا وهس هلکلیا
 هایم الک تافل وم هلکعد روند و ا هرکصتدک دب هنسن قالغوا هکلب هنل وا ونزع

 رش كنیغواط اهوصخ دولوا مدناویچ ره یت هام ر وبشآو ی
 ( غلا ) رولک عفانا ,ییج كنظفل هعفناو ردافش رادم قیلعت هنماہبا موم یتسهام
 (,مفنلاو) هدننزو نیکس ( غلا ) ةديعب یا عن ين لاقب ,رد هنسانعم ,دیهپ نيف

 طلتحم و ؛لیخد ,ندء رکص هرلن 1 نکیا لکد ندنناقلعتمو اب رقا كموقر هدشنزو ریتم
 همدآ رب هدنن زو .لاعتفا ( ح افتنالا ( نعم یا منم ج لحر لاق روند هنال وا

 عضوم و هل ضزربعا اذا هب تنا لاش ردهنسانعم قلوا ضزنبعم هليهجو هعصاحم

 (حافتا ( هلا بلقنایا اک حض وم لا حتا لاق ردهنسانعم قلوا بلقبم و

 لچر لاقي روند همدآ ولربخ نالوا عفتلا ریثک و عنم, هکر ه هدینزو داد

 اخو كنه, ( ةعفنالا ) روید هنجوز كنوتاخو ,قللتا ىلع منم عافن یا جان

 ندکنک هل وكس كفاقو نجف كن 0 1 مقثلا )"ردیدآ .رهش رب هییش هناجهاپ هلیحف

 هما جررخ-آ اذا ثلاثث اب بابلا ن مظعلا قت لاق رد هنسانعم قفرقج البا

 ۳ لوا

| 
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 رحطن ةد واتصد فا وم نکل روند ےطف هدنرک ذم رد هتسانعم هحوطنم روند

 قلوا نوحما تیسا یک هلیک او هی رف ءاه کهدنرخآ بولوا هنسانعم هح وطنم

 قالطا هراکش ناک بودا روهظ ندنسوڈرق كدایص ان و ردشلیا ثب هزوا

 لابقتسسا هلی زونب و یدایص هک ایوک نوسلوا روناج را راس درک شوف درک روا
 هکر و وا قالطا هب یک موشم تسروغوا حطت و ردموشم دایصلا دنع وو ردنا
 هکروتلوا قالطا هنآ نالوا یسهتفح ینعی هراد کیا هدنسهبجو رد نیبترع زاجم
 دوعس هسرولوا هنادرب راردا ربت ول هتفح رلیدنج راردا دع كرایما و هیرک
 ندنک وا دایص و رونلواقالطا هو روک ذم یرلک دید عطا ) طالا ) ردا رابتعا
 هتمو روند هناویح وازون و ا و یک حط روثل وا اب هدیص ندیا روهظ
 ۱ برض هدرب كد ردلک د كلام هب هنسن رب ریعب ال و ءاش یا طراح الو عطا هلام لاق

 نسوسولژون و رووا قالطا هدنادشو نح ردیعجت كعطان ( مطاونلا ) روئلوا
 ( طلا ) هدنادشنم كظفح یا رهدلا عطاون نم هلا 2 الك لاقب هلهیشت هناویح
 لاتا ةدنسانعم لتقو كنج ورد هتسانعم كعوس هرکو هکر دهر ءانب هدننزوب هصق
 عطا سرافیا [ ادبا اهدعب سدافال مث ناتعط وا ةعطن سراف ] ثیدخا هتمو رو وا
 هرکرب هلعالسا لها ردرلیسوج هکسرف لها یتعی اهکلم لوزب مت نیترم وا ةرم
 تیعج و لئاز یرلتلود و كلمن ناماس هدعب رلردا لاتق و برح هرک کیا دوخاپ
 ردهدنرب دقت سراف لها لسراف هروک هاب كحراش رولوا لضم یراتتطل سو
 زلط ویضق هذا هدضع و رلعفر « دناهما ضعب یر هک ناشعطن و ةطن
 ظن و هروک هبیص و رد هدنردش "ریطن مھل هروک هشاور عقد

 زعطن رولوا هرزوا تب ردصم ندفوذحم لعف یرلبصتن هدنروص وب ردهدن رد قت

 كتسەک ناتعطن هدنو و رددشفلوا فذح نوهغیدلوا لاد هلسعف یس هدام
 یک یظفل نارحاس ردسینبم هتفل یدورو هلفلا كنه ین هدنال لاوحا قلا
 یسهشوط نکا هکردتفل هدناو دننزو حاضنا هلا همجم یا ( حاظنالا ) یبثنا
 كنون ( عفنلا ) قیقدلا هیف یرج اذا لبنسلا عظن لاقب ردهنساتعم یلشب هکمازوا

 بیط هلتاعف ( ناعفلاو ) يمض كلون ( حافتاو ) هلیوکس كنافو ىحف كنون
 بابلانم اناعفنو احافنو اعفن بیطلا ےھ لاش رد هنسانعم قلی یسهحار 2 رطعو

 هدساساوتبه اذا عرلا تعقن لاقب ردلمعتسم هتسانعم كمسا ليو حاف اذا ثلاثلا

 بولیت  یناق رمط و ردموسرم هلبناوتع اهلئاوا تکرح و تمسن اذا عرلا تعفن
 ندقاربا ییهتسنربو مدلا هنم یز اذا قرعلا عفت لاقب ردلمعتسم هنسانعم قم رقشف

 رالاچ ندرب رراو یسهحمار نامه هک ایوک ردلمعتسم هنسانعم قلاچ بولاص 2

 هنساتعم كم تام دیک روب نش خفن هلوات اذا هقیس "یشلا عن لاش

 ر ر) يبم
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 لاقب ردلعتسم هنسانعم قمردنقوط لو هرلقلبوا نکردنا لوبو بطر وهو هب یف
 قجحاص بودلاش و یرلام رخ نالوا هدئیسو هب امماصا اذا هب دف لع لوبلاب جن

 كلبا عقد بوواص ی هتسن طاسم ر و اهمام رمز اذا لا جات لاقب ردلیگ سم هنس انعم

 نده رو کف كا حاضتو و محو هعفد و, هذ یا هنع ریعطن لاق ردل تس هنداتعم

 اذا ثلاثثا بابلا نم احاضنتو اهضن هب رقلا تحضن لاش. ردهتسانعم قمزص وص

 تحضن لاق ردزاجم هدرلنو هک رد هنسانعم قم رقشف شاب یک راکی زوکو تشر

 یرهناد نیک ا ه زات یدو هبرسک كنءرمه ( حاضنالا ) عمدلاب تراف اذا نيعلا
 قمردشالی هنسن رب هر و جت ینعع عرزلا عانا لاقت رد هنسانعم قلش هکشازوا

 ربط اذا هض رع معنا لاش نوسلوا یونعم رکو قیلح در نر دلمه هام

 هعطا لاش ردهنسانعم قمواصیهنسن هلاوح رب دو هدننزو هلعافم ( عضال ا )
 شاب یک راکیپ زوک یندو هدشزو لاغثفا ( حاضتالا ) هعفدو هذ اذا هنع

 ةسوسو هوضولا دعب یضوتمو تعضن يع نیملا تعضتنا لاق ردا ا قم قعف
 لاش ردلمعتسم هتسانعم كعرس وص ادم , هنر تروع نوجا عفد نب یاطیش

 هدنزو لعش ( ضنا | ) ؛وضولا دعب هحرف ىلع ءام م ےن اذا "یضوتلا می

 يارو نعضتنا یعع نعلا نعصنت لاق ر : ها یانعم هلا حاضتا

 ممب د لاقت ردذ وخأم ندنسانعم تلبس هک ددا قتقچ بول ند هنسذ

 وص رادقمرب هنر تروع ءوضولادعب ید و ) حاضنتسالا )لق قا اذآ هنم

 رویص ( حوضنلا ( مضتنا نع "یضوتلا می طتتسا لاش ردلمعتسم هنسانعم كرس

 رونلوا قالطا هناي نیتم نروس قاربا كب قوا هدنزو هنيهج (هیعضتاو ) هدننزو
 رونید هنتوا زغآ ح وضنو للاب ةحاضن حورط یا هيعضنو حج وضن سوق لاق

 ردیعسا بیط عورو نوسوا هسرونوا عضو هنسوریت د رغ هتسانعف روح و

 راعشاو عرز ریت ريت بوروس هلدش یسهوداقس هدننزو دادنش ) ح اضتلا (

 ف ) زعضما ( ردلح ر رب ی کلا سا نر حاضنو روند هب اقس نالوا رراوص |!

 ند رفاب روند a1 وزا 1۳3 ج اغاو نیک ا رک هفارز هدنزو

 هدنن زو ےطس ( عطا ) یک یرللطس زوک ز وک: ند ەك كرانا و غا روا وآ ندح ول و

 ر ءطن لاش رول وا رییعت كم وس یک رام آپ قمر روا هل زونیو نا ویح یزوتیو

 ناطر ند رق لزانم عن و هنرقب هبرض اذا یناثلاو ثلاثئا بابلا نم اعطا شکیلا

 ردهدنس هباثم یزونبوب یا كنتروص لج نالوا روصم هدسنجرب لج هکر ديما
 تکراشم هدشزو لاعتفا ( حاطعالا ) رارید ید مان کا ردردصلاب هيم و و

 شابکلا تخطتنا لاقب ردهنسانعم كعثسوس رلناویح ولزوشو یک حانت ردنوخا

 هناورح یشید شاوا كاله ندکلاسوس هدنزو هحصن ( ةحطألا ) تعطاتت یا
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 . هتفرط ره هک رووا قالطا هضرا لوش ( ةحوصنلاو ) اديج طیحم یا حصنتم بوث
 یرب لاخ الصا بولوا لصتم هنر یرب یرلنج و راج غا ر ومعت یک کرک

 نو وج حاصنالا ( تابنلا ةلصحم هدو یا 2 هح وصتم ضرا لاق دل وا شماذاق

 ردذوخأم جم یر حج نالوا رک ذ هکر د هتساتغم قمردناق مو

 هرلیرد هدننزو تالاج هل مک كنون ( تاحاصت)ا ( اهاورا اذا لبالا ج بصا لاقت

 ی قالطا نوهکیدلکید هنر یرب رد هحاصت ید رقه دنسانعم 2 رود

 هقلح هدنز رط هکبش یرلرا حاقرب یرادایص لو وی کن را قالطا هنغآ نويو

 هدنساضق ةارس تاعاصتو راردیا ديص هلکن آو بصن هلع رب هرکصندکدنا .هقلح
 ۰ هدننز و رنه ) نکا ( ردع ض وم رب هدننزو ء مع ) ءاصتلإ ) ردید [ كرلغاط هجن رب

  نکسم ) مدم ( ردد آ وص ر هد همای هله كداصو كيم ) :يكنملا ( ردهدلب رب

 * دهن ناتعم كلا لو یعح 2 هدنز و لاعتفا )اا ( ردعض ومر هدنزو

 هيو هدننزو روبص ) حوصلا ء هر ولا )غ مهتلا ل ےک اذا لجرلا مح صدا لاق

 د وخات تكمالبا عوحر ذرب ههانک ی هب وتو عوحر دوخت ا هق داص

 رد رابع ند هبوت نالوا رقه هلتس دص هکمالیا باکترا ید رب یهانک ییدلیا هوت

 ردشلدا اتا هتسهع رک 1 احوصت دی و هلنا لا او و ] وبشا هلکن و فل وم

 . ردیتفص كات ندیا حصن دنسفن هليا هبوت ردند هغلابم ةينبا حوصن هکرید یواضیی
  هنع هللا ید ىلع ماما A وا فص و هی هب و هل تھج یزاجم داتسا دخل ایم هدعد

 هب هیضام بونذ زاید ا ند هتسن د هد راکدنیا لا ر

 ردکلیا هير هد هيهلا تاعاط دعب نم e و یش و تعزع

 رد هنسانعم قمهلوص و كرم وص وک كن همم داضو ىح كنو ( محضتلا (

 یعلتسوص هلا وص هحرادقمربو هشر اذا يناثلا بابلا نم اهضن تيبلا ےن لاق

 بوعاو هنکس اذا دلم ج لاش رونلوا لامعتسا هتسانعم كلا نیکست اع ون

 وص هنرکح ردزاجم هدرلنوب هکردهنسانعم كحا نود ندقماق لوق ىلع قعاق
 هفالتخا نکل دض یرلا نود برشوا یور اذا لجرلا حضن لاقب رولوا شرس
 قراوص هلیسءوداقس یتسالوقم راجشاو نیک او ردلکد اسم یتیدض هلغاوا ینبم

 كعرمس قوا همد آربو ةیناسلاب اهاقس اذا لخلا 72 لاش ردلمعتسم هنتسانعم

 هدنروهظ یرلقاربی جاغاو ءامر اذا لیلا انالف حضن لاقی ردلمعتسم هتسانعم

 جاتا کا وک ردزاجج جدو رونلوا رییعت قمدای قاربب هک رد هنسانعم قمل زا

 نکا هزاد و هقرو چر رطفن اذا رجلا ع لاقب توا شرس ىرلقارەي

 قیقدلا ًادتبا اذا عرزلا حضن لاقب ردلمعتسم هنسانعم قلشب هکمزوا ,یسهلینس

 هبح ق

LE Eسره سنی سام نیو تا  
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 ییدع هدیرع مالک هل غلوا عجا ینریخ یرخاو اید یک یظفل حالف رد هک رب
 ةعالو هاتکلو هلوسرلو هلل ةحصالا نیدلا ] وبشا نالوا نيد رادم هک هتل ردقو

 رف لوسرال تعصن و ردنرابع ندي صالخا هدنناعاط و ثادابعو داقتعا تڪ

 صاو لبق یعرشو قیدصت یتوب و تلاس ر تا 9 مو هيلع هلا لص اع

 قوطنمو قیدصت ىنيبم نارق باتکلل تعصنو ردنرابع ندکلیا دايقنلا هو
 هعرش هرانلوا نيلسملا ماما 2ءالل تعصنو ردترابع ندقل# لع هلماکحا ینیدل وا

 ر ترابط نکلنا: تاج ندم وردو قو تعط
 محل و ینا رد رابع نڏكالد هر٧>و داش را هنب رلط اصم یک رشف هماعأل ته و

 نيد سابل و صلخاذا "یشلا من لاش رد هنسانعم قلوا شی و صلاخ هنسا رب

 راربد یرلا لح را جدن رليرعو هطاخ اذا بوثلا طادنا من لاق رد هثسأتعم

 روز شام ندنس انعم صولخ هک هتساتعم یدل وا بآ ربس ۳ E بوحا وص

 رده وس ص هرزوا قلوا زا رابع دتفدص یا یرلا لبالا نی هدساسا هک هت

 ۱ قعالاق قلاراو قیحآ اعط هلغغعاب هرز وا لوش روش رربد دلتا ثیغلا منو

 تطایخ اا یدل وا داد رثثاب و راراچ از هد رب ره هرز وا هحو

 بوکید یماب كرها لر للخ و قف هدول الصا E رددوا ند انو
 ندا ما و دنب از ریما ) 29 دانا ( ا هترسانم یکیدلیا ملم ۱

 ما و یک عاطق رولک حاصتو هدى زو مک رد رولک یج تجار رود همدآ

 دارم ندبیح رووا قالطا همد آ لدفاص هریک اب ندشغ و لغ ینورد بیا

 محاو منسانعم طایخ رونید «یزرو روت واقالطا هلاب صلاخ حعانو ردبلق
 یسرف كدادش نب دوسو ردیعسا یمرف كدنهن ةلاصف دوخاپ هغارم نب ثراح

 هماج یدو هدشزو لغقن ) معنا ) ردندلاح ر یاسا منو جو ردب دآ

 مت لاق رد هنس انعم نمل و هطاخ اذا بولا E لاقت رد هنسانعم تمید

 هن وک وا ردعسا ندتحاصتو عدن هدننزو هیفس ) رحصتا ( ءاجتلاب هد اذا نالف

 هنسفن هغلابم ( یحصالاو ) هدننزو دادش ( حاصلا ( رار د دنب هدیسراف رونید

 دیهتشر .كسکید سابل هدننزو باتک ( حاصلا ) یک طایخ روید ھیزر هلتسن
 هدنوج هک رد ح راس هاب رک كن و رواک هحاصنو هلنیتعص رواک ج یج روند

 ج ٹا ءاهو یک یسک صالد رد ربغ كرلتلوا هدندرفم فلاو هریک نالوا ۱
 هك كرلیم ( جحا و ةحصخملا ) ردرمسا كنب ردپ ىرافلا بيش حاصنو ردنو#ا

 هسابا ول اع هلیس هين لوعفم مسا ) عدلا ( یک هطږع روند هب هنکیا ردرلتل 1 مسا

 [ لاق نوت هد هب هماچ شاکید مکحم یرب رهو حق زم یا میم بوت لاش رونبد
ranتست  
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 مان همره نا یرهوج دعب یا حرتنپ وج لاق ردناکم مسا دوخای ردصم هلیعف
 لاجرلا مذ نمو * عرب نبح لئاوغلا نم تناف * هدنس هم كنلغوا یدنک عاش

 ارز رد ابا وهس هدنربیعت هیئرم ردشانا لج هعابشا ینفلا كنتي * حارتنع
 رولوا هیحدم هدیصق هلکلیا حدم ینایلس نب رفعج یضاق هللا هدیصق لوا عاش
 ردد رقم حا زنم روند هصاما نالوا دیعب ندنراید هدننزو مح+اصم ( خزانلا )

 جزا نب دمع ردنداعسا ( حزانلا ) ماطوا نم نوديعب یا حزانم موق لاقت

 هلی وکس كنيسو یصف كن و ( حشا ) ردشلیا تیاور نددیعس نب ٹیل رددنددح
 ليز ندرلقوبق نالوا هدنرلشاب و ندنشالت امرخ هدنزو بار ( حاسلاو )

 قمرواص رول وا ردصم محل و روند هنسهلوقم ترم ترخ نالق هدنرلید تیسو

 لھ ( حالا ) هارذا اذا ثلاثثا بابلا نم احسن بارتلا حسن لاقب هنساتعم

 (حاسلا ) هب عم اذا عبارلا بابلا نم اعس هب حست لاقب ردهنسانعم كليا عط
 بام ( حاسن ) روند هک روک قجهرواص قاربطو قحان  قاربط هدننزو ح ابصم

 برعل نی جاست موب هلغلوا هعقورب 1 رددآ یداورب هدهماع هدنرلنزو باتکو

 ندنظفل محسن هک ایوک هلرسک كنهددشم یایو یمض كلون ( حس ) ردفورعم
 لوکس كنهمحم نشو یف كلون( جدا ) رددآ یداورب هداع هثی رد رغصم

 یک مولط لوق لع كمحما زآ ندنسهبنرم قعاق هدننزو دوعق ( حوشنلاو )
 بابلانم اهن ءالا حت لاق رول وا دض هلغلوا هتسانعم كما هدنسهجرد قلوط

 كل ما هلغلوا یتبم هفالتخاو نکل التما تح هرشوا یرلا نود هبرش اذا ثلاثلا

 كج هدىا نکست و هح رادقم رب هب هباد و ردمف روظنم یدادعت نددادضا

 ( حوقنلا ) ابتلغ ًاثقبام اهاقس اذا ليلا جشن لاقی ردهنسانعم كم روا وص ردق

 رونلوا قالطا هرلشوخرس هلنیتمض ( حلا ) روتید هیوص هحزآ هدننزو روبص

 هکروتلوا قالطا هبهبرقو همولط لوش هدننزو ناتک ( حاشنلا ) ردیدرفم حوشن
 ( محصتلا ) حاضن "تم یا حاشن ءاقس لاقب هیلیا محشر همشط هلغلوا ولط هلا وص

 بابلا نم هیحاصن و هحاصت و عن هل حعا و رڪن لاق رد هنساتعم كمرو

 ردعوضوم هنانعم یا هدامو هروک هننایب هدراصب كفلوم هظعو اذا ثلاثا
 یلوق هنالوا هل حوصنم حصا ردیسانعم ءافرو مايتلا یریو ءاقنو صولخ یر
 بو طایخ دوتا یدنلوا لامعتسا هدظعو و دن هلیتسانم كلا صالخا

 دنپ هلکلیا حالصا ینلاس كهل حوصنم حصا يک کیدلیا حالصا ووفر قوزع
 یوید كهل حج وصنم ردعسا روند هن وک وا تضصن و یدنل وا لامعتسا مدت و

 نعضتم اعم تعیج ردنداسا "ریجو ردنرابع ندهدارا یتریخ هلو یورخاو

2: 
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 حس ود هدننزز و لعش ) ح دنتلا ( رد نطد رب ندنس هل هبهح ) ح دانه ون ( روند

 رد هنسانعم قمروتوا شیکک كرس كرب هدسلجم سانو قلالوب هک رد هتشاتوم
 كرس كريس بويشفص یا ندنرقلقوط تیاغب ینسف یو نویف هلتسانموب

 اذا اهضیارم نم ملا تحدنن لاقب ردعفلوا لامعتسا هدنسانعم قا شکک

 اهضیارم یف هدنایع نالوا سوماق دا هکر بد راش هنطبلا نم تعسناو تادرس ۴

 هصا رم حدس سپ ردهنسانعم فم هدارود هلغل وا تثم هلساوتع اهحرایسهو

 جا و رارولیکح هفرط رب یربره هدنرلقدلوا قوط ید هداع م بویلوا صوص

 قمالتوا اعم هقش ندکدلیا موعه یعومت هرزوا قلتوا هناد رب هدنرقدل وا
 دنطبلا نم تعسناو تدتما اذا اهضبایم ف مغلا تحدن هدساسا و رد رلتداع

 سپ ددکعید رایدلوا منتم بولیکح ندنرب یرب ندقلقوط هکردم وسم هل اودع
 (حاحدنالا) ردندیماسا ( ح دات ) ردبی یز هجرت كنجرتم بدالا نولافو لوتناو
 نکل بول وا لصف مجد یرک ذ عضوم كنود ب وکس کنونو یرتیک" كوره

 ندا ا ندنسهدام چد دقيقا ف یدلیا مسر هدارود کليا طالغ یرهوح

 ردي س هداه عود یعضوم هدکن وب رد ردصم ندنسهلک حادنا دود ) حایدنالا (

 یدی ز هک رد محزم یدلیا ۳ هدارود بودا طلغ د هدنود یرهوح

 هددسعوبا روب زم مهو ! دتبا هرزوا یییدلوا ح ورشمهدنناتک ماوعلا نل كم وح رم

 رد دابا تب و لقن هحاص ندنآ هظحالم ربغ نم ید یرهوح ردقلوا عقاو

 دیع هدننزو دوعق ( حو زلاو ) هلییوکس كهمحجم یازو یصف كنون ( ح زنا )
 اذا یاثلاو تلاثلا بابلا نم احوزنو احزت رادلا تحزن لاق ردهنساتعم قلوا

 كج هل اق وص هحرادقم رب هدنن د دواي كمك ییوص عو كني وق جارو دعر

 مزال هدانعمود و لقیوا ذفس تح امام قتسا اذا رتبلا حزب لاقي رد هنسانعم

 قلوا بئاغ هللا هدیعب تیغ ندنراید مدار و ح زا یهف رتبلا تحت لاش رولوا
 ةبیغ هراید نع دعب اذا لوهحا ءانب ىلع هب حزب لاقي رووا لامعتسا هنسانعم

 لاقی ردهنسانعم كع بولیکح یرلوص كن رلییوق به كنعاج رای تكمدآربو ةديعب
 وص كنيبوف خدو هلک كەز ( حازتالا ) مهراپآ تخزن اذا موقلا حزب

 نغم بلا حزنا لاق رد هنسانعم كمکج ردق چاو هحزآ دوخاب ردق هعنکوت
 هتیش نالوا قاربا هدننزو روبص ( حوزنلاو ) هلنیتض ( حزیلاو ح زانلا ) اهحوت

 روید هیوص قنالوب هلنبتعف ( حالا ) روند هی یوق شملکچ ییوصو روند
 رد هنسانعم دیعب هدننزو ریما ( می زنلا ) روند هبنوق شملکج یرٹکا كنیوصو
 هغوق هدکمکچ وصو هیهغوق هدننزو هننکم ( ةح بلا ) دیعب یا حز دلب لاقت
 كازو یم روم ) ح رنا ( ۳ یبا رس هیلوط روند هش نالوا هد رم
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 ای۶ لجرلا ع لاقب رولوا هدق دن اقیط اب هزاعو ی كليا دد رب یت

 لاش رول وا عابنا هنظفل E حو هئوح یف هوص ددر اذا ۳ بابلا ن

 هدنزو لا ) ج او ) هدننزو هلزلز ( 7 a دلم ج مه نا

 ار رکم یزاغوب وید عا څا هلغاوا ررکم رلنوب نکس AS اس

 یر ج نحب نت و .لحرا حج لاق رولوا كمردنلسس بودادل رخ

 تادسفم یخ رذع البءاهقفو ردیم زال یانعم هک ایوک ردشلیا ریسقت هلکمروسکوا

 رد رغآ یسیا هجرت هلکهدلر وک راق یلوقناو یرلنوب ردرلشلبا دع ندناولص

 لئاسلا ح۶ لاق رونلوا لاعتسا هنسانعف كلبا در رلحبق هحو یدآرب هه و

 كعرو هلتعرس ییدناد هل ددشت كاحو یف كنو ( حلا ( عبق ادر هدر اذا

 اذا لوالا بابلا نم اح لج لا مش لاقي هللا اغااپ هلطوساي هللا رجز رد ةن سانعم

 ا دوحو ردهنسانعم تاو ربص هلیعف كنو ( ةحاعلا ) هعرسا یا هثج
 هدننزو هعحاعج ( ةحصناحصلا ) رولوا دض هلکلک هنسانعم تئادو لخح و ردهتسانعم
 ٌهصح هدقدنلوا بلط هنسنر ندرلیدنک رول وا قالطا هتعاج نالوا مملو لی

 ساسالا ف لاق مال هال یا یا موق لاش رد حح ید رفم نوحر a قلح

 نع سفنا خب انا ام رلي عو تمام ريغ هعاعجو مازقا ريغ ماوقا ¿ نع ءالوه

 شلوا كاب ۳1 ا هصح هک ایوک هنسانعم هنغ سفللا بیظب اناام للرد اذک
 ندنتعاج راد ىب 4 ردهللا دبع نا هدننزو رمبز ) م ( رددغلوا هیشت هزاغو

 ترک قلقوح هلییط كنون ( حدنلاو ) هدنزو حدم ( حدنلا ) رد لهاج صخر

 هبهلاقم كغاطو رونید هري نالوا عیتمو شیککو هتسانعم هعس قللو و ردهنسانعم

 كبو حدن و رواک حادا یج هنسانعم ليلا دنس روند هننکر ی ک راود ن 6

 هعسو اذا ثلاقلا بابلا نم احد هحدن لا هتسانعم ققلالو رول وا ردصم هلیعف

 یآ هیحدن الف گازیذ نأ قلا عج دق امینع هلا یضرا هة ثئاعل لس ما لوق هنمو

 الو نكتويب ق نرقو ] ىلاعت هلوق تداراو ةرصبلا ىلا كجورخ ليذلا یسوتال

 (ةحودنلاو ) هدننزو هعرج ( ةحدنلاو ) هدننزو هرج ( ةحدنلا ) هبالا [ نجربت
 ددهتسانعم هعس قللو هدرلنو هلیعف كلادو یمض كيم ( حدتنملاو ) هلیعف كيم
 هنسانعم لوعفم مسا دوخای رد رالوعفم عسا ) حدنتمو هحودنم ) روند هرب لو و

 39 تمام یا حدتنم و دخ ودیم او ا ةد و ةد كل كلذ نم "لوقت ردراردصم
 [ بذکللا نع هحودنل شیراعلا ف نا ] نیصلا نب نارع ثیدح هنمو ح راشلا

 هک ردراو تارب و صالخ ندیذک هدکلیوس هلی رط هبانکو هیروت یزوسرپ ینعپ
 هلیوس هلیتهج زاغلاو روت و هیانک هککح هیلیوس نالی دارم رفلوا دع ندیذک

 هثیش ننیروک ندقاریا و ردهنسانعم لة قلرغآ هیرسک كنون ( حدنلا ) ردکعد
iissره حس  

 روند
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 | ینیدنلوا عابشا بولوا متت لصا هدهزوجراو ردلاعفا هکر دزمدوهشم هدنناوتع
 قرەلوا ندناب لاعفا هلتلفغ ندرهماکنه و حا زنم ردغیاس هک تن ردبلاغ

 هلیصف كنون ( حالا ) رددآ شوقرب هدننزو بوسعي ( ح وتنیلا ) ردشلیا 2

 نالوا بولطم و تبا E یشلاب رفظ ردمسا هلیعط كنون ( جاو )
 یحف كن و ( عج ۱ ] ردهن رلانعم قلوا پاپ فظ هتحاح یدنک مد آربو كم شيا

 شا كبلاطو كم ىدنك شيا ردردصم ندرلانعم ۳ 9 لینوکس كيحو
 لاش و ام ت رفظ اذا لالا بابلا نم اے هجالا ت بک لوقت هنسانعم كج

 ۱ هشاصم و راصختفا ید يهدم وت فوم تبصق یا وه نجف تسلط ہا جا

rne.سس رو یوم:  

 ردشفلوا هجرت قردنلوا قیقحم ندح راشوندحایصم و ندساسا لکيا مسد هرزوا

 لهس و رسی اذا هما ےک لاقب رد هنسانعم قلوب تلوهس تشصم جوک ریو
 تعحا لاقن ردهنسانعم كم یشیا كمدآرب یدو هیرسک كنءربه ( حاحالا )
 | اف اذآ هتحاح ةا حا لاق رد هننسانعم قاف اور یتحاحو تضق اذا ةحالا

 ح انا و ےک اذ راص اذا دز جا لا ردهنسانعم قلوا بای رفظ هنتحاح هسکریو

 هب تعگ اف هسلغ اذاف كبلغ یالطابلا كب مگ الاق ر ررليعتسم هنسانعمقلوا بلاغ

 جانم یج روشد هرلمدآ نرو شیاو نتب یشیا هدننزو نس ( مچ )

 قتحاح یدننک ندهسک رب ؛ ( حاجتسالاو ) هدننزو لعنت ( ع 2 ی مجانمو

 ساسالاق لاق اهرصت اذا اهعت او ةحاحلا و e نیسیا یتسایا اور

 هنسانعم كلا بلط ییحاح ءاضق رنو و عج ! هایاو ج سا هزرایو هنحاح یکجا

 یرلهجرت هنسانعم تكمروت ا ا نڪتو هدارو كنج زنم ح احک هلفل وا

 یی یوزا تساوخ ندرک اور تحاح هجا هدساسا یرمشحمز هنن تح ردات ا |

 اهاضق بلط اذا ةجالا رهن هدحابصمو هليا ونع یدتسیایعا اور ینتجاح ندنآ
 یار وا تسرد رکف.هدب زو یا ( کا ) ردشلیا رشت هلیاونع اهایا هدعو نع |[

 همدآ یح روت شيا و باوص یا ج یأر لاقي ردلمعتسم هنسانعف باوص

 کرو وا« لامهتنا هنیتاتعم عیرسو دیدش ریسو عج یا می لحر لاق روند

 هعدرس ریس ید و ( انا ) دیدش یا ح۶ ربس لاق رددوصقم ل زنم لص وم

 یردیب هدنزو لعافت ( جالا ) دوشد هبولطم نالوا یسیتمو زولوا فصوب

 قدصت تسیات اذا همالحا تعجان لاق ردلیعتسم كم روک رابور قداص

 نسحم حج و هدننزو باع” حاجمو هدشنزو ریبز څر و هدننزو ریما ( مس (
 كي و ( ةحاجلا ) رددنیدع هدنزو ربما دکر ع ن هلا دبع ردندیهاسا هدنن زو

 یا ده سقن هنمو ردمزلتسم یدوصقم رفظ O هننساتعم زبص هلیعف |
 هدو را ندنفرط جہا كزاغو یک یقمادل رخ زاغو هلیححف كنون ( حا ) ةرباص



۹۸ 

 كیکو كيوک ردموسم هدزوا قلوا ےس ۱ هدنن زو بارغ جام هدح ایصم تاص اذا

 رد هتسانعم كمرد روا ییوک ( و ( هل مک ك بهره مه (حابنالا ( ر وند هتسس

 كنقلخ هوا هلی كنون ( ح وشلا ( حالا لع هتلج یا رتعتنساو هتعنا لوقت

 لوقت رول وا جوع ندرب یع و هکر ونید هننا وصا كنب رلکپوک و یسهماکنهو و رغ

 رد ج كن حوب هداروب بالک نم مهعماع محض یا یا حوبن تعم

 هکهنتوص بلک حابنو می لصا هروک هننایپ كساسا ردلمعتسم قردلوا مسا
 ید هدننا وصا نا ویح یسهلوقم كيك هدعب ردع وص وم رو وا رعیعت كموروا

 ۱ هدننزو ناتک ( حابنلا ) رونلوا قالطا هبربتک تعاج حوبو یدنل وا لامعتصا

 ۱ ردیمسا یرد كرماع نالوا یرلنذوم كنىرلترضح . هنع هللا یضر یضترلا لع

 هکروتید هرلقحشو جوب زوکو رونلوا قالط هبیثک نالوا توصلا دیدش حابنو
 | ردهحابن یدرقم ررزید هنن راقلارا یراهدالق ناوت بوئلوا بلج ندهکم
 هرق رق هدننزو نامر ) حالا ( ردیسهدنک خاص ی دج ندنندحم ) حالا وا (

 بارغ ( حالا ) رونلوا قالطا هنشوق شواچ نالوا قوج یسعوا هللا د درو
 ریبعت شوک اباب یعب كد وشا حابو یدش وا رکذ هکد تن ردعسا و ردصم هدنن زو

 هدننز و ءارج ( ءاعا ) رونلوا قالطا هنیزاوا كالپ هايس یربا عونرب نانلوا

 هدننزو بارغ ( حابنوذ ) هنسانعم هحایص ةسط رونل وا قالطا هکیک نا رغاب

 ۱ e ردید آ كغاط مصایرب دل یرلکدید هب رش و ا نچ

 | هدنزو دوعق حوتو خاو هنسانعم قرع رونی هر رک ك هی وف یانو یعق

 الا باللا نم اوتو اح قرعلا 2 لاقت ۳۳2 ققح ۳ ندید ردرلردصم

 | یدزص تیوطر ندقارمظ كانت ىنعي یرعلا نم یدنلا اذک و حشر اذا یحلا نم

 حوتنو هعشر اذا را هیت لاش هنسانعم قعردزص رولوا ىدعتم هداتعم وی و

 هکهتسانعم راعالا خ ومص دولوا عج ردلمعتسم قردلوا مسا کن دنظفل خن
 هد رو هستم 2 ) نوح 2 ذرت ندجاعا روند د ج اغآ

 یرهوج هلبرسک كناتو كنءزمه ( ح ايتلالا ) هنسانعم تسا رونلوا قالطا هئوک
 ردق و تم بسانم هیهداموب كت کل ردشلیا ریش هنتسانعم جوب هح 64

 لتعم یعی ردعخ یسهدام م نع بیک رت لوا رد لا ا ا یوا دلو

 دوخاب ح ون خایتنا اریز ردقو یتعواطمو یلخدم هدنا كحایتنا نوکنآ ردلکد
 ردق و یسانعم هدیرع تكحایتنا ایا رد وللوا حایتا ندعن رول وا لاعتفا ندحوت

 تیاور هدنسهژوج را * ادیزلا ماغللا حاتنت ءاشقر * ویشا کیدلیا داهشتسا الا
 حاتتالا هدح اح ةة ووم هن هر هناي كح راش ردلک دل و ردهدناونع ح اتعلیم
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  1 ۱ردا تسد هنس انعم كکود شاپ لصتم زوک هدننزو هل ع افه (ةعامملا) ماو لک اف

 حملا ) ردندلاجر "ییاسا ( حانلاو عاملا ) اهعومد تلصتا ادا نیعلا تام لاقي (
 كناب و یھ قم EE ( زا و بوح هن وکر هدن زو هع وعیس ) ةحوخأاو

 حام لاق ردکب رو قرهقاب هنس هکلوک ینلاص یلاص دارم هکردهتسانعم تیرو
  3ندي وق وک هناپ ساشا هلطق رطن و رڪ یشه اذا هحوحو اڪ مالعا

 ردذ وخأم ندن آ هراس "یلاعم بولوا عوضوم هسانعم قمردلوط هلا لا ییهغوق
 لحرلاحام لاق ردهنسانعم كروب هلل وسو قفر هناک زا یکی شیو رو زاق جو

 هلا لا ییدغوق بونا هنحا هلغلوا زآ كب ىبوص كنيوقو ةطبلا ةيشم ىشم اذا
 ایام ةلقلولدلا” الغ رثبلا لخد اذا لجزلا حام لاق ردهنسانعم قمردلوط
 حام لاق رد هنسانعم كفلکاوسمو هعقنا اذا دحام لاقب رد هتسانعم كمردنلەدنافو
 رد هنسانعم قم رقح رایلاسو 4 رک وت ند رغآ هک اوسمو كاسا اذا كا ولاي هاو

 لوقت ردهنسانعم قلف تعافشو هب هج زسا اذا هاوسلاب قیزا هيف نم حام لاش
 هاطعا اذا هحام لاقب رد هنسانعم كمروو یل عفشا یا ناطاسلا دنع نع

 ذحایمو اهم هج* هحام لاق ردهتسانعم كمريو یدو هدننزو اتك ( دحایلا )

 هاطعا اذا هحاتما لاق رد هنسانعم كمریو هدننزو لاعتفا ( حادتمالا ) ءاطعا اذا

 لاش ردلمعتسم هنسانعم كليا قرع قرف یاویح لع تدش دوخاپ ترارح و

 رطا هحاتما ساسالا ف لاق هفرع تردنسا اذا ریعبلا یرفذ سما تحاتما

 كلا تطلاحشو تفلا هلرب یرب هدشزو هلعافم ( ةعاملا ) هقرع یا لمعلاو
 هیول وح هکردیفدارمو هدننزو هحاس,( هحاملا ) هطلاخ اذا هام لاقب ردهتساتعم
 كيم ( ا ) رونید هنضای لوق لع هنسیراص كنهطروع ) حاملا ( روند

 )کا ) هنسانعم للا صیش رونید هبامرخ رک نالوا .قشمو قد رک لک

 ردهنسانعم كعرو هلاک زانو هتسه ۲ لئام هرب یزوب یک را هشنیا «دننزو لعفت

 یسرف كملاس نب بقع هدننزو ناتک ( حایلا ) وفکت, یا ت نالفرم لاقل
 لاقب ردهنسانعم كمعروب كرەديا ليات هفرط ره هدننزو لعافت ( خالا ) ردیسا
 كلعا اجر تعافش دوخای كتسيا هیطع ( هحاتسالا ) ليات اذا نارکشلا خیام

 سادرم ( حاملا ) ىل عفشی نا هتلأسوا ءاطعلا هتلاسیا ةتعحتسا لوقت ردهتسانعم
 ۱ _ . ردیهما یس رف كنهسک مات یوح نب

 هلیحف كنون ( جبتلاو ) لینوکس كنابو یحف كنون ( تلا )  نونلا لصق و

 كيوك هلیححف كنان ( حابنتلاو ) هلیرسک كنون ( حابنلاو ) يعض كنو ( حابلاو )
 بلکلا ج لاقب ردهنتسانعم كمهلم بوتلسس نالو هکتو كيكو كموروا
 فاثلاو ثلاثا بابلا نم ًاحابنو احابنو احابنو اهبنو اصن ةيلاو سیتلاو یظلاو

 ل ا



ANT 

 : هه ) هل ( رد هرهیک هبرقرب ی تلخ هدنن زو هد وغفس ) دح والا ۱

 قاق نال هزوس یرغوط هدننزو لاعتفا ) حالتمالا ( ردعض ومر هدنژو ا

 قح ابذک طلخ اذا لجرلا حتما لاقي رولوا شلبا هجالآ یک نویق هک ردهتسانعم
 رد رغصه كبعت لعف ( هیلیماام ) ردید آ عضوعرب هوس هی عج ) حالمالا )

 رغصم نعت لعف یربغ ندهلک ییاو ردکید ردهلزوک هنو هنسانعم هلسیحا ام
 لعفا هدیعت لعف گر هه ذم نورصب و ھ۵ رد ج راش ردشمالوا دراو

 ی ریغصت اقلطم هلغل وا بهاذ هننیسا نویفوک اما ردرلیهاذ دنزیلعف كنس

 اوم الا لکا ماعط هل رب یر هدخ "زو هلعانم ( ةلامملا ( رد راشلیا زوج

 هلک  اذآ االف نالف حام لاقب رووا ریبعت كم كما زوط هکرو_لوا لاعنسا
 هتعضار اذا هتلام لاق رد هتسانعف كمررماو ةلامملا ةمرح ظفحم وه لاقيو
 لاق رولوا هنسانعم كمررما ییغحوح تكنیرب يرب هدقدلوا نوجا تکراشم و و
 ردیعسا یداورب ندهسلق ةيدوا هلرسک كنيم ( ناتممم ) امهدلو اتعضار اذا الام

 ثلاثثا پابلا نم اهم "یشلا هح لاش ردهنتسانعم كمريو هدننزو منم ( حلا )

 یسهلوقم یدلوو دوسو یعاس و لو كنس ەيشام مد ارو هایا هاطعا اذا یاثلاو

 كلبا ضيوغشو نییعت هل هتهج هب راع نوجا قلوا عفدنم همدآ ر دار یعفانم

 كيم ( لا ) اهدنوو الو اهرو هل لعج اذا ةقانلا هعم لا رده سانعم
 روک ذم هحوو هنسانعم هیطع روند هک ړو ردعآ ندان زوز نییتعم ی سینک

 نانلوا رک ذ ردعما یدو هدننزو هنیفس ( دعا ) رونید هب هقان نالیریو هرزوا

 لاش ردئرابع ندکتسیا هیطع هکردهتسانعم ءاطعتسا ( حانتسالا ) روند هبهقات
 كمآ هکردقوا رب ندنرلقوا راق هدننزو ریما ( ملا ) هیبطع بلط اذا هعمتسا
 الأفتو اکربت هلغلوا اف هکرونید هقوا لوش ندنرلقوا راق هنيو ردقو يبصن
 كعءوف یردارب مت س چو روند هقوا نالوا ولبص لوق ىلع راردا هزامشسا

 ( ةحنلا ) ردد لحررو ردیعما كنسرف ینابیشلا دوعسم نب سیقو ردیعسا یسر
 ثكنبشاوم و هباد داب رس كنم ربه ) حاتمالا ( ردیمسا یس رف كن هسک مات سعقف هلاح

 ) جملا ) اهحاتن ید اذا ةقانلا تعما لاق رد هنسانعم قاچ بولک ققو قم رغوط

 مسا ( عاملا ) ردصاخ فصو هکرونند هناویح شعشاقب ۍسهرغوط هدننزو نسح

 هب هرکصندکدلکح یدوس كراراس هکرونلوا قالطا هن هقا لوش هلیس هیاب لعاف
 ( حانتمالا ( رونل وا قالطا هرومش دتم نالوا عطقنمو هل وا درو دوس لوا

 لاقيو ءاطعلاذخا اذا لجرلا حتنما لاقب ردهنسانعم قلآ هيطع هدننزو لاعتفا
 قدصن عب كليا ماعطا لام همد رب هدننزو لعفت ( تلا ( ةة زراذا الام حتما

 عرز ما ثیدح ةنمو یربغ هتمعطا یا لالا تصک لوقت ردهنسانعم كلیا

 ۳ ۳۳ تر
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 دا
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 ) ةحالملا ) ) هتهوف معیت ربا دهعتم یا نیحاللا نم ّ لاش و یوا حالف وه

 كمالو يمص كيم ( ةيحاللا ) روشنید هنتعنص كلسرو تريك هدشنزو ك

 رد راک دید یدونت نامی هدیکرت هک ردیدآ تابنرب هدننزو نامر ( حاللاو ) هددت
 روند هبهروطو روند هراکزور ندا ارحا یهنیفس هدننزو باتک ( حالا )

 لی زار وپ و هنساتعف هرس روند هدهد رپ نالوا هدقلارا و روند هال قار شو

 روشد هکلتن ریس نالوا ضراع هر نک رافاب رويو رود هکیعا سودا هد قع

 كنهقانو هنسانعم هعضارم كما ینسهم كنوناخرب رولوا یا ردصم ندناب هلعافمو
 رولوا یج تیم هکر وند هراوص ول زوط و روند هک رمیدن و ح الع هدقد ضآیبرف

 نوزوا هک رونی د همزوا ضایب عور رواوا ددشم اضعبو هدننزو یا ( ییاللا)

 كنج اغا كا وسم ىنعب ندک اراورونید ه رب عون ربو رونلوا ریبعت یزوآ قمر رول وا

 كنايردهدننزو هملط (دحما )رول وا هجهشو هرجو ضا هدنآ هکر وند دب هنوکرب نت

 رد هنن رلانعم تکریوتیاهمهدن زو هع رح (هملا) هنسانعم رضلا هل رود هنن رب نیکنا

 ج زام هلحایسو اروند همالک فیطاو شکلدو شوخ هکرولوا درفم ندنطفل
 ) جالا ) هنسانعقرز تدشردعسا هنسانعم كوك كيو ردقل هحالا هکر وند هغلقآ

 ءالم هدننژم ردتفص ندهیلمو ملم رونید هچوق هجالا ولهراق لقآ هدنزو رجا
 ( حاعلمالا ) ءامنم زین لاقنو داوسلاو ضابسلا طلتحم یا ما شک لاقب روید

 شکلا ما لاش ردهنسانعم قلوا هحالآ ربق ولهراق ولق آ نویق هدنزو رارجا

 ردیمسا كنب آ هرخالا یذاج هدفلس هلرسک كيم ( ناحل ) )ما ناک اذا اعایلما

 ضا اا رر د ناش هل وا نوناک e ردیعسا یا نوناک ندهیمور روهش و

 دیحاتو تالیارب ینعی فالحرب هدنع ناو ردشوا قالطا نوعیدل وا ضيا هلن
 كيما هدننزو ءا رج ( ءاملا ) ردید آ كغاطرب هد راید یسهلیف ملسو ردید آ

 هدهقراو رووا قالطا هجاغا کود یرلقاربی نوتو یدنلوا رک ذ هکردیئنوم
 قالطا هیالاو هرکسع میظعو روند هننا كنهقرا هلک هیر غص نن
 هرذنم لآ ندماش 17 و هایسهظحالم حالس ناعل هنسانعم هیطع ةییتک روثلوا
 ) طملاو ج ولملا ) ردیسا یداور هدهماعو ردیعما 3 رکسع بتم رہ صوصح

 م٤ و ےولعو 2 كمس لاقب روند هیهنسن شغل زوط یک مع هدن زو مظعم

 5 زاو ةا انعم كلبا دع ج هو بوخ ی هنسنرب ( حالمسالا ( ج هيف لعح یا

 ردید آ مضومرپ ( لا تاذ ) احمل هدع انا هیلمتسا لاقب روللوا ریبعت كفسلزوک

 ) ام ) راربد كەد کا رل مع هکر دیدآ عض وه رب هدنب رق یرلاراوخ ( ا سصق )

 (E) ردید آ تعاجرب ند هعا ۰ نحو رد هب رق رب هدنناضف تا ره هدنززو ربب ز

 ندید آ عن وز و رد وص ر هدندرو عاج عولا هعیر وب هل س هر رغعصم
 ي
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 ك هرکصندک دنک بوقلاق ندسلجم ردا تیاعرو مازبحا هدقدلوا سلاج اکا
 ہلا یعرلبا لم هک ردیدآ عاشربو ردیعما لحررب دیه و هک ک ردکعد ردنا تمرح ۱ ۱

 تفص ندتحالمو ی ک ملم رونید هب وص قاروش هدننزو ریما ( املا ) ردفراعتم 5

 ههنسن شفلزوط و ولو 237 فصو ندتحولمو هتسانعم ربادو بوخ رولوا
 تلقتاخم رردا هروم الص هک هک قلاب شنثزوط ینعب ےک یا محرم كع” لاقت روند

 لاش ردهتسانعم كلک هبوص روش هل رسک كنهزبه ) حالمالا )چ ,ّوام یا لم

 اذا ءالا ا لاق ردهنسانعما قلوا روشوص ولتطو اجل ءامدرو اذا لجرلا ا
 اذا لبالا ا لاقن ردهتسانعم كمروجا وص روژ هه ادوایذع ناک و احم راص

 أ ردقلا ا لاقب رد هنسانعم قمرتوق هدایز ندنردق یزوط هماعطو ایم ءام اهاقس

 ج وللاو ) هدننزو همارک ( ةحاللاو ) هلی كيم (هحوللا ) اهم رثك | اذا ( 
 احولمو هحالم و ةحولم ملمو ءاملا م لاقب ردهنسانعم قلوا روش وص هدنزو د وعق :

 هرهخ بوخو لزوک هحالمو احلم راض اذا لوالاو ثلاثثاو سمادنا بابلا نم
 ألا ) نسح اذا سماخا بابلا نم ةحالم مالفلا ملم لاقي ردهنتسانعم قلوا (
 حاللاو ) هدشنزو رابک هلی كيم ( حاللا ) ردتفص ندرلنو هدنزو ریما (

 رولک ۰ حالم یج كعلم روند همدآ لزوک كب روغن نی رک هدف راک

 كيم 2 ) رولک نوحالمو نوسحالمو یک فارشا رولک حالماو یک مارک
 بابلا نم اعلم هیلم لاقت ردزاجع هک ردهنسانعم كلبا تیغ لوکس كمالو عف

 قوج قوج قددلوا ربت ریت ینرادانق نک ردا زاورپ شوقو هباتغا اذا ثلاثثا ۱
 قع اتوا  E Eنویقو هیحانحم هیاقفح هعرس رنک اذا رپ اطلا 2 لاق ۳ 3

 كلنا هلازا یترلیو ندنسیرد بویلشخ هدوص یسا نوحا كلبا نایرب یتسهلوقم
 اذا دا ولا ى لاقي ردةنسانعم كمرزماو اهطعم اذا ةاغلا لاقب رد هنس انعم

 هيق ح رط اذا ردقلاو كعسلا ملم لاش رد هتسانعم قلزوط ییهتسنرو هعض را

 هرا وطو یتاثلا پابلا نم احم مم هيف لاقبو ردنوصا بیلفت یریعض رک ذم

 ةیشام لام لاقب راردالب هنمسق یک یرٹکا هک ردهنتسانعم كرد قاربط قاروش

 نالوا هدنغایا ج كنآ هتف ( لا ) بارتو م یهو ےل 21۱ حس اهمعطا اذا

 ردیدآ عضوف رب و ردندآ ضرب رولوا ثداح ی هج رکا هک هد ریکس

 ىف كيم ( ذحاللا ) رونید معا هدنتعت هک ردهنسانعم قلوا قآ طلت رلهایسو

 رک رود هرب ندا نوکت زوط هلیعف كمالو كيم ( ةیلملاو ) ءلدیدشت كمالو
 زوط دوخای ى ناتص زوط هدشزو دادش ( حالا ) روشوا ریبعت هلزوط

 نایلو بم هتمزالم هنبوص کد ول زوط رود هنس هقناط یجک و روند هبحاص

 ا لاق ردیرءهدهعرد كلبا ح الصا یترازاغو لرحصو ریل هک رونید هتسیر زاغو و
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 هتعض رااذا االف دنالف تم لاش ردهتسانعم عاضر كمرزما رولوا ردصم قو
 قالطا هالعو نوجغیدل وا هذللا تیام ردعسا هک رولوا لابعتسا دنسانعم ۶و

 هنسانعم مش روند هنغأی جلو Sas كلزوكو رد رازوط كنيد هک رونلوا

 هو هلییسح قلوا ادب خش هدنندب كراوط نیزوط رد زاجم هروک هنناپ كساسا

 روللوا لامعتسا هندانعم مامذو تمرحو هنسانعم نع روللوا قالطا هکلزوس

 زک د روند هبوص ولزوط قاروش ملمو دهعو مامذو ةمرح یا تام لاقب
 خام ءام لاق الو ملم ءام لاقب راصبلا ف فلؤنا لاق ردیلپاقم بذع یک ییوص

 فک یدا لصا ردلعاف ما ندتح ولم ج هدانعموت هروک هشنایب تكحایصم

 هدننا ونع اپ ج اذهو ] هرزوا لصا تح ردشاک ن شخ نات وک هک دن هدنزو

 لهاو یدلوا راصتقا کا لفيف ندلامعتسا ترک هدعب رد دغلوا تاق ید

 لقا راربد خام هرزوا ساق ريغ هدنلعاف سا كنبيک رت احالما ءاملا ما زاچ

 ندلواباپ لعف هحولم هک ردو یسهضالخ كو یک کیدلک لقاب وهف عضوملا

 هغیص و زاد لها و ردد را و ام هدسلا هرزوا سایق 2 دراو ید ندا و

 حالموردعج ثینأت هک هباه رولک هح یی كنظل هو یهتنا راردیا ماکت هدزوا
 ( قلا ) دا كمالو یرسک كم روک مو رولک ح الماو هأن رم ا رواک

 هدشن زو لیعش ( حاق / نس اذا ربعبلا رک لاق رد هنسانعم كمروس هدنژو لعش

 قم م رب وُو هدایز ندن رادقم یزوط هماعط و مع ین gr لحر ا 2 لاش رد هنسانعم

 نوت هدننآ شوخ ب رعس یعاسو ايد ژثکا اذا ردقلا 2 لاق رده: س انعم

 میام یاو ا م لاقب ردهنسانعم كليا داریا نشنلد ريب رب دوخاي

 تلا )البلف نع” اذا روزلا م لاق رد هنسانعه كم روجم هح رادقمرپ هود ۳ وب

 امم لاق رونلوا لامععسا ھام ناعبو مامذ و تمرح یک هل رسک نرم

 هل اف و ال یا * هس ر ىلع د نالو + لاثمالا قو فلح و ۳۳ ر یا دیه و ی

 یندازوط نالوا هدنرزوا زید لوا لوق هک رید ح داش هبضف ف دیدحوا نیعسوا
 دن سانعف من 2 هروک هیات لوقو ردذوخأم ندنسوا دو اتو ناشیرب هلببس

 هر لغاوا هدنراذتفو هکر یرلکل زوم یرژشثکا تین هشاط یز بول وا

 or زوط لبا مش ییدا ND هبعس لوا لوق ثا ات لوقو شا هییشت

 ردکع د ردیا تدح و يج ب واک هب اهه هلیبس یر دلوا یک ینیدقلاق بوزوط

 لئاقم و مصاحم ی ردشایا دانک لد :ال وا تاموصاخا رک اا یرشجزو

 اد !نوحا کک هنس ەراي هدقدنل هراب ردق و یساورب و لا ندتحارح اعطو بول وا

 رلضعب و ردنا مو هرز وا یسهک ر نالوا ا هد رظنم بودا O یزوط

 رول وا بانک ندکلتمرح ی هروک کا سپ یدد ردهن سانعم ته ارج م هدارو

TaN NNO: تم سسس 
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 |[ اا وسم لجرا صم لاقبردهنسانعم قلوا دوبانو عطقنم بودیکهدننزو
1 

 | یعگاو تسردنا اذا راذلا تم لاقي و ح راثلا لاق عطقناو بهذ اذا ثلاثلا
 یدتلا جم لاش رولوا دض هلغاوا هنسانعم یقهزصوص ندرپ وجو اه ربا

 ناتم یراکوک كنیر رای یرلیغاقو كن او رد هیق روظنم یتیدض نکل حد ادا

 ۱ ماشا تحصم لاق ردهسانعم قلوا اسو نما ندکلک وتو E هلغل وا

 مح لاقت ردهتسانعم كيكسا سابل و فتت نا تنماف اهلوصا تخسر اذا سرفلا

 میس لاق ردهنسانعم قلشب هغلزوب تر كن رلکعج كتابو قلخا اذا بوثلا

 ج لاش ردهنسانعم قملاصق بولیکح هکلوک و هرهز نول یو اذا تابنلا

 | لاقش ردهتسانعم كمردیک رولوا یدعتم هلیفرح ءا هدلوا یانعمو رصق اذا لظلا
 لا محصم ل لاق رولوا یدعتم ید زسرج فرخو هب بهذ اذا یشلا چ

 اذا ةقانلا نیل چ لاقش ردهتسانعم كملکح یدوس كراوطو هبهذا یا كضم

 هلا صم لاقي رد هنسانعم كمردیک ید وب هدش زو لبعفت ( حص2۱) بهذ

 لاش ردهنسانعم قلاصق بول هقفو هکلوک هلنیتحف ( حملا ) هبهذا یا كنضرم
 ندنآ هدنزو رجا ( جحصمالا ) قدو صع اذا میارلا بابلا نم اصصم لدنلا محصم

 | هکهدننزوتابارغ هلیمضكيم ( تاحاصلا ) قیقر صقان یا حصما لظ لاقب ردتقص
 | ا هک رولید هنرلیرد تنیرگشوک هود لوش ردیعج كحاصم
 | یتسیروای شلوا كاله هک رردبا مضو هتنای كنهقا هدنتنیه یروای بوردل وط
 | رب هدنننزو حم هللا همجم داش ( حضلا ) هیبا عانتما ندكمريو دوس هاینظ
 | ضرع حم لاقب رد هنسانعم رس هیصم و نیش هنسسوهان و ضر تكندسک

۱ 

 | كلا عفد یی هنسسن رپ ندنرزوا هک رو هیاس اذا ثاامشا بابلا یا اوم نالف

 قلوا دیک ار هباس یسروس هودو هلع بذاذا هنع 2 لاش رد هنسانعم

 قمزص یسهلوقم موذط و هب رق و شب ما ادا لیالا تعم لاق رد هتساتعم

 قلوا لماش هر ره یوترب كشنوکو تر اذا ةدازملا تحخض* لاق رد هتسانعم
 دل رسک كنم ریه ( حاضمالا ) اهعاعش سر اذا سا تتم لاق رد هنسانعم

Eیرضلاوحرضلا ( هب اس اذا هض ع حا لاقت ردقدارم هد وا یانعم هلا ) 

 گاو ید هدنسهدام حرض یو فوم روند هناغط رقاج یو كداظو كيم

 اییطع ریطم لاقب رد هن سانعم قعروا هلا لا هد زو ع 0( ما ) ) ردعلبا

 آرا طم لاق رد EN حق كلبا عاج و هدي كب رہ 0 ثلامما بابلا نم

 قثوا نیقشاط بورابق وص كنهرد هدنزو لاعتفا ) حاطتمالا ( اهعماج 4

 هلن نیک كم ( لا ) ەؤام رنک و 9 اذا یداولا ح طتما لا قب رد هن_.سأنعم

 رول وارک هک ردخ وم یظفل مو رارید كم 3 روند هزوط ا عم

 مو
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 زیبعت ةف تاس هک روند هنوناخ نالوا مچ یب یردع ءاصحم و رونید حسا

 یاداب یرازوک و هنسانعم «اروع روند هنوئاخ نالوا روک یزوک رب و رووا
 هدقدقح هغافوص هک روند هنولاخ نکهزکو روند هنوناخ نالوا كليس بویلوا

 هد یرافیحالیو اهتحایس یف ةرايس یا ءاهس ةرما لاقب هیلاقرب ینیدعالوطبورک
 لوق ىلع كلبا قیدصت یر یرب هدنزو لعاش ) حاملا ) هنسانعم هیاذک روند

 افداصت اذا اعسام لاق ردهنسانعم عش وط لا یرتشمو یاب هدندقع ارشو 2

 هلتع المو قیقد هن رب یرب هناقفانم و یروص هدننزو هلعافم (ةكساملا ) اقفاصفاعب اس وا

 هلك كنات ( سما ) اشغ لوقلاف انبال ادا امام لاقي ردهتسانعم كلیا هللکم
 كنا ( حاسقلا ) روند هیسک قاتلپ یبهنهادمو روند هیسک نالوا ثیبخ و درام

 هدنسهکلوا دنسو هدرمصم لی رولوا هیش هب هغب وليف هکرد ر وناج یریار ! 1۳

 دولوا لوس ك نکل بولوا هدنتنیه رک رولاج و رولوا هدنارهم رېن عقاو

 تكیالعا كف روند كنپن اکا هدیسراف رد راو یرلفایاو یرالاو نشخ تیام یسیرد و

 هدننزو هایقس ) رسما ) رد سنقف یر و حا یر ردص وصحم هناویح ییا یک رب

 یج روللوا قالسطا هیای و روللوا قالطا هحاص ققراص نالوا هدنفرط هسکا
 هدننزو هرج ( ةحسملا ( ردندآ یداورب هدنن رق نا رهظلارم هحشه و رولک حاسم

 هنشدل اف ناشن و زنا هدرب نايس هلا لا داع رونل وا قالطا هناشن و زنا كشر

 را كلازهو لاج نالوا هدهرهح هدعب رونلوا ریبعت هللا كلیس ندنآ هدیکرت ردینبم
 رثا ینعب هنم یش یا لازهوا لاح نم هح هيلع لاش ردشغلوا قالطا هنناشنو

 ندنفدلوالجب یون ردقل للخلا هلادبعن ربرح ندبات( ةحءلاوذ ) هنم رهاظ

 علطب هيفو ياما ف لاق ردشلوا عقاو كلم هح“ هدنلاجج هک ایوک کردا وا بقا

 لع لاش ىلعلا رب رج ملطف گام دم هب نع یذربخ نه 3 لا اذه نه م کیلع

 فومنکل حدملا الا كلذ لاشالو هنم رهاظ را یا لاجوا كم ةحسم ههحو

 ضرالاقحم لاق ردهنسانعم كمك هربرب هدننزو روعق ( حوسلا ) ردشلنا ممعت
 لاعتفا (حاسنمالا ) ردعضومرب هدنساضق نیرسنق ( ام لر امف بهذ اذا

 ( حوسمالا )هلتسا اذا فیسلا حتما لاق رد هتسانعم قمربص یف ندنیف هدننزو

 نیس و كم ) حشا ( روند هر هت نوزوا ره ند هدیفس باشخا هدننزو بولسا

 د دوخای كمشب بولروس هنیرب یرب یرلفرط جا درلقلیوا کف كن هرم

 ید خم هک دن رد هنسس انعف قعشجآ بوش هلکع روس سابل لتوشخ هنبزو

 قاروق كب لی هلرسک كره ( حاشمالا ) ردك كني آ یتفصو باب ردهیانعموب
 تبولحآدولو نداوهو تبعصو تبدجا اذا هنسلا تعشما لاق ردهنسانعم قلوا
 دوعق ( حوصلا ) امم باصسلا معقن اذا ءامعلا تشا لاق رد هتسانعم قفلزایا

 ۲ نوا

 ےب oasis سست



  هکردهتسانعم كلبا كرت رو رد هتسانعم كم روس هب هست سو دو یو

 | نالف رب رعو هلضفل هب كرت یا 4 RE نالف لاق 8 ندرو زم یانعم

ê ۳۳ 01۱ رلربد موم نالف هد رب كعد ردد ر سلفم ردق و یسهنسن ر الصا  

 | هتسانعم بذک ردردصم دلیحف كنات ( حاسقلا ) هیعا رذ می هک هعم * یش ال تعم

 . كیلپوا یرب ید و هلیسنک كيم ( ةحاسملا ) بذك اذا احاسع و اعس مس لا

 هروک هنناپ كلح ابصم اهعرذ ادا هحاسص و | ضرالا 1 لاش رد هتسانعم

 لوقت روند هسالب و هلوح هلل رک تيم ( حسن ) رونید هب وعل وا هلعما هحاسم

 | ىج هنسسانعم هداج رونلوا قالطا هلو ولواو سالبلا یا حلا ىلع دمش هتیآر
 كردن روس یرلف رط رط جم كرازید دلغل وا یلتوشخسابل هلن: ( حلا ) .E ج وسم

 رد هتسانعم كس بولروس هنن رب یر رلطوت نکررو لوق ىلع قعشحآ بوشپ.

 | بولا ةنوشإت هکر نطاب قرتحا اذا عبارلا بابلا نم احم لجرلا محسم لاقي
 روند مایع هدنتن وه ردتفض نا هدننزو رجا ( حالا ) هاتابر تکطصاوا

 هی هس کریو نع رد مال لا هيلعو اس لع یس رع هدنزو ریما ( ےسملا (

 و هدج رش نالوا هرز وا را والا قراشم هدن اب قاقتثا كنو و ردخف وا

 ناب ید ودام ج هک هت مدلیا ناب و و هحو دن وک یللا هدب افل وم
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 ا یموه کت ردم ںدنظفل محشم ردیناربع یهجوا هکرید د حریم یدنل وا

  ندنفلزسروفوا ردسقل ید كلاجد ہو ینا رد رعم ندنظفل ماس ماشو ندنظف)

 . قالطا هتسهعطق شموک سمو هدننزو نکس را رید مح بسه هلاجد لوق ىلع یشا

 روند همدآ ولزوس یرغوط كب و هنسانعم قرع 4 قالطا هرو رونل وا

 | حوسم هلیس هل وقم نهد و رونید هب هجا کس یهو هکسو هنسانعم قیدص

 هحایسلا کو ردهنیماتعم موشلاب خ وسمو هکر ملاب وشب چب و روند هثنشنالوا

 هجولا حوسم و روتلوا قالطا هد هنالوا عاجلا ريك و رولوا قالطا همدآ .
 لتنوشخكيو رد هسک نالوا كليس یشافو یزوک هدنفرطرپ كنسه رهح هک رد هنسانعم

 هک ا راردا جو سم یشا ندنتنوشخ هدقلراصو هدقلعب وود هب دلعش و هاب دنم

 یخدوب هدننزو نيكس ( مسلما ) روند هیسک باذک محسم و هلوا راومه بولاي .
 هاذک و روشد هبیشک نالوا عاجلا رشک ( ج مالا ) روند همدآ هحایسلا ریثک

 ہے باذک یندو هدنن زو ی ا ) هدننزو ربنم ( حسملا ) روید

 هتضرا نالوا: قلشاط.لقح هدرخ بولوا زود هدننزو ءارج ( ءاععلا ) رونید
 هنوناخ نالوا قیرآ یخو راغص یمح تاذ ةيوتسم یا ءاصحم ضرا لاق رونید

 رد ليا هثطح یتسهخه ءاعسر ضرا ح راش هنسانعم هاعسر :آرم روشید
 هدنرک ذم كنوب اهل صجخاال یا ءاهتر ءارما لاقب رونید هنوناخ نالوا نابطزودو
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 ) حازمالا ) ابعادت اذا احزاع لاقب ردهنسانعم هح زام هدننزو لعاقت ( ح زاما )

 هش ص اذا مرکلا ح زما لاقب ردهنسانعم كلا تیورک هب همدا هلل رسک كنهمه
 رول وا رعپعت كيشود ك هک رد هتسانعم ننلکا ر مزوا هدنن ژ و لیعفت ( م.رغلا (

 مركلا ح زم لاقي رد هنسانعم كمريو مزوا هصاو نول اذا بنعلا حرم لاش

 كنيسو یحف كي ( حسلا ) ردقنوا هليج نالوا باوص هدنوب نکل را اذا
 بوروس لا هټوزوا نوجا كمردیک یهتسن قشالب دوغا قیویص رب 4 وکس

 هباهذ ال عطلتملاو لئاصلا "یثلا ىلع ديلا راما هداروب فوم ردهتسانعم قمهغص
 “ىلا ىلع ديلا رارما هدریاصب نکل یدنلوا هجرت هنوک وب هلکلنا ریست هل رابع
 رب اقلطم هلکلیا نایب هلی رابع امبنم دحاو لک یف لمعتسب دقو هنعر الا "هلازاو

 هد ةن رلانعم كلعس هليا لا یرتا كغشالی دوخای شابو قمهغفص بوروس لا. هب هست

 هلیناونع مثيلا سأر ىلع هد محسو هيلع :هدیرما هسأر خو نهدلاو ءالاپ همم

 نویغم و هتش رف یهسک رب 23 رددش وا تداشسا هد هنانعم ییا غوا موس

 لامعتسا هنتسانعم كلیوس زوس ع وبطمو ننشنلدو یدما شوخ هدننعع كليا

 فو هب هع دا E الوق هل لاو یا هعسم لاق رول وا قم هغص یناک وک هکر ووا

 لاقب روتلوا لامعتسا هنسانعم قمارطو هعدخم یا نالف سأر مح“ نالف ساسالا
 هعطق اذا بیسلاپ هصسم لاقت ردلمعتسم هنسانعم كمسک و امطشم اذا اهناوذ جسم

 قار نوعلمو موئشم دوخای نویو درابم یهنسن رب نوچ: قلاخ ترضحو هب
 ردشلیا حس هلیبصغ دب دوخای هلیتبانع دنرد زاجم هدرلن و رولوا دض هلغل وا هنسانعم

 اعق انوعلم هقلخ یا هح لاقبو انسح اک رابم هقلخ یا یاعت هلا هع لاق
 حسو ردرلنوب ید یذخأم رب كنقالطا حس هنوعلم لاجد هلا یسیع ترضح

 هنسانعم قمرواو پذک اذا نالف خم لاق رونل وا لامعتسا هنسانعم كلیوس نالي

 یسهلک سم ردلمعتسم هنسانعم كلا عاجو هبرض اذا هح لاقب رووا لامعتسا
 رب هروک هننایب كحراش رد هنسانعم عرذ كيطيواو اهعماج اذا اه لاق یک
 بویمروط نوک نوتب هودو ابعرذ اذ| شرالا حاسلا حسم لاقب ردصاخ دکبطوا
 تصحم نناسالا قو اهمو تراس اذا لبالا تھ لا ردلبعتسم دنیا لک

 كلیا هدنامو رفو نویز بوروب تیاغب یهود و اددش اربس تراس اذا امو لبالا
 لیعفت ( سلا ) اهلزه یا اهربداو ابیعتا اذا لبالا حس لاقب ردلیعتسم هتسانعم

 ینهسک رو ردهتسانعم تكمروس لا هب هنسذ رب ناب شا چ“ ید وب هدنزو

 ك یهود و رد هنسانعم كل وس زوس یده 1 شوخ قفاوم هنا زه هته قعادلا

 دی حام دوب هدننزو لعفت ( حقا ) ردهنسانعم كلعا لاعبو نویز هلقمر وب
 هو ےس س

 .هدشساساو لیدنلاب ید تدم لوش هنم و رولوا ص وصحم یانعم یر ره هک رولوا
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 مع رم  و 2 0 ردل وعفم ی هروک هی لعاف ی ر

 ةط شنا اذا سرفلا E حا لاق اا كمروتک هطاشنو شبنج

 بابلا نم اناحرم لجرلا حرم لاقب ردهتسانعم رورسو حرف هلناحف ( ناحرلا )

 نیعلا تحرم لاقن رد هنسانعم قلوا راقآ یشای بونلوص اعاد هلغلوا طقس زوک و
 رک ذ هدنسهدام ح رب هلا مصقو حف كيم ( یرم ) اددش تلاسو تدسف اذا

 ندارمش یس سو رونلیوس نوجا نیسحم هدقدروا هناشن هنسک ن الآ قوا هک یدنل وا

 هاقنا ذا ربلا یا ماعطلا حرم لاق ردهتسانعم كليا دا ندنسهلوقم قارمط ها
 یرد رخآ 2 کو ید یدنک كرک ردهندانعم قلعای ییردو سناکلاپ افعلا نم

 هل وط ر یرلرب شکید هرحخآ هرقو مولط ددح و هنهد اذا دالا ح رم لاقب نوسلوا

 اذا ةددلا ةدارلا ح یه لاق ردهتسانعم قمردلوط وص نوحما قلثوط بوشپاپ

 مظعم كهاکنج و ىش ابنم ليسو الو اهنویع دسنتل یا اهحرم بهذیل ءاه اه الم
 ىع ر لا راص اذا لحرلا حرم لاقي ردهتسانعم قمراو هنر نالوا هاک هک رعمو
 ردلک د هلتهح قاقتشا نکل ردشغ وا ذخا ندنظفل یر نامه هدانعم و برملا

 | مظعم هدعب ۶ یر رادم ردناکم مسا ندنسهلک یر یج ح هک رد مرم

 قشم ندنآ عر سپ ردموسم هدنسهدام یر هک هتن ردشغلوا قالطا ههاکنچ
 ردشفوا لامعتساو ذخا ندنرهوح كنظفل ىس منامه هکلب ردلکد نکع قلوا ۰

 زرد قالطا ربکا قاقتشا 6١ نویفرص ردعسوا ندقاقتشا ةرباد ذخا ةرباد اریژ

 جر هک هتن ردنیسح یادا و تب قرص هلیجف كنا و ءارو كيم ( ایحم )
 ی لمزوا هدننزو مظعع ( حرملا ) رددآ عضوم رو یدنل وا رکذ هدنسهدام

 شرعم وا ریه یا حرم مرک لاش روالوا قالطا هب هعص آ لقادراجو لت ورک

 3 رب یتعی مطا رب صوصحم هتعاج ماهی و هد و تو ریو( هرم )

 یرب دک ردبرلوب غاط ددع جوا هدنزرط هزد هدشزو باتک ( ج ارم ) ردیسا

 هرات هللرمنک كيم ( ةحرلا ) ردنا نالیس یراوص ليس ندرلن آ گر هن رب
 غال هلیئوکس كندمجم یازو یحف كم ( حزلا ) رروق یسهلوقم بییز هک رونید
 بعد ادا ثلاثلا بابلإ نم احم لجرلا ح رم لا رد هنسانعم كلبا اقشو هفیطلو

 لب ك رايه ("دحاولاو حازلا ) هنتسانعم لبتس روئید هنسهشوخ نیکا حو
 هل رك كييم (حارلاو ) هدننزو هلعافم ( ةحزاملا ) رونید هبهفیطل و غال ردرلعما
 ةعاد اذا:اخا و هح زام هحزام لاق ردهنشاتعم كلیا هفيطلو خال هلا ئر

 ر و
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 ردشلبا مهو هلکعد .ردتغل هدنظفل تحدنا ىسهلك تحدما یرهوحو اتعستا اذا
 (خیدلا) رلیدلیا ریرقت یروبرم عضو یک یرهوج یرب نیاو یناغص هکرید حراش

 هلو هدنزو وعضا ) ةحودمالاو ( هل رم سک نرم ) ةحدملاو ( هدشزو ریما

 (حدمملا) ردےداما ج كنهح ودما و ر ولک خادم یيج روید هگدس نال وا عادم

 (ح ذلا) ادح توت یا حج د# لحر لاش روند دم دآ نالوا ح ود# ك هدننزو دم

 همش یی خا ع نالوا لصاج ندنکعج ئرا ناب یف كەم لاذو نرم

 قلی وا لوق ىلع کت روس هنر یر رلقلیوا نکررو رول وا ردصم حج ذمو رونید هباعا و

 گرو دام قعشجآ بوشل هلک روس هر ی رب یرلقل ارا درافاسف دوخای كن رلبد

 تکطصا ذا عبارلا بابلا نم احذم لجرلا حذم لاقب ردا تئشن ندکلزوعم

 قمالتح احاج هلک ٤ روس هب همس ر هباخو هیشیلا نیبام وا هیغفر نیبام قزبحاوا هازتف

 (" ح ذمالا ( "یش اپنک اکتحال هتیصخ تشقفشد ادا لحزا حذم لافت زد هنسانهم

 حذما ی لاش رود هرس نالوا هارد و نهو ردتفص ندرلن و هدننزو رچا

 هدنن زو لعش (حذقلا) ردت لعفوو هنا اما یا هح ر ح ذماام لاقش و نده یا

 كب وص و هصعما اذا هحذدع لاق ردهنس انعم تكعا باور وض هد رعآ ی هدست رب

 ادا 3 یا CSR لاش رد هنسانعم ققلاق بو رابق رروکوب هلکمحا قوح

 یز و رس د ا قل وا روطو و هر وک ةدیش زو رگ 0 ) a 1أ ۳۹ ا راععفتا

 ولحاردتسا شوا لابقا یتسهو تآ هد رو رپ نو 7 :>ندروخآ رد رابع نقم رشاط

 و رطد وږشا اذا عبا را بالا نه اح رم لج را ا لاقي رد تف ص نادنمل ود

 ك٤ روب ینلاص یلاصو طش اذا ین لاقت ردهتسانھم قلوا دنمطاشن و جوشو

 نالیس یشا هرزوا ثتادش بو الو زوک و زین اذا لحرلا ۳ سه لاش رد هنسانعم

 ) حار 1| ( ادب دش تلاسو تدسف اذا هع ته لاق زد هسا قاوا ردیآ

 فتک ( ح رمل و زود ةا چوس هلا تدش ردعما ندل وا یا اک

 روئید همد آ ناداش تیاخ رد هغلابمو تفص ندنا هدننزو نکس ( خیرلاو ) هدننزو

 | رولک نوح رمو هدننزو یراکس رواک یارمو هدننزو یرکس دولک احرم یرلعج |
 رویص ) حورلاو ( هد و حافم ) حارملاو ( ةد زو رمام ) جوملا (

 حورمو حارمو حرم سرف لاقب رونید هآ دنمطاشن وروآ قوشو نش هدننزو
 هوا يدنا تابا ره یاب هک روتید :هض را نالوا بالا بی جا هو در
 رویص حج وهو هوا ردیا لالیس قوح "یشاپ غوا لطف اس هک رونىد هزوک لوڅو

 دما كانح رف یرلندیا اشا هلغلوا زانو فیطل كي کرو ور هاب لو مدت زو ۲
 وا روالط اشن یسددنک هک اب وک هلک لا لاسرا هتل ومسو نسح قوا دو هوا /



 "دن اتعم ك عروج بو مپ توت رول وا ردصم جو هنسانعم لاپ بو روند تایل ۱

 توئلا څخ لاق هنسانعف 2 رد رار د صم هدرلن و هدنن زود وعق (ح وحاو) لنیتحف ) محا)

 ۱ رد هنسانعم صلاخ هلیعض كي ( منا ) ىل إب اذا یناثلاو عبارلا بابلانم احوحمو اه و احم
 3 كنهطروع لوق لع هلاح زون د دد هک ز رود هنس و راص كن هط روع و یک حق

 ) اما ) ردهتسانعم ع وح قلحآ هدنزو باغ ( حاجا ) روند هنحلا قلطم

 پودیا اض را یید هلیل وق هکر وند هیسک لوشو لود هسک پاذک هدن زو ناتک

 لاق هل وا نا زاحا بودا لد شوخ: یس هلا دعا وم یعب هل وا نضارو وک هل عف

 .یعر هود هدنشزو با ( حالا ) لعق الو هلوش كيض رب ناک اذا حاحم لحر

 (حامصاو) هدننزژو بغ (معحا) روت د هرض را نالوا لیلق یرلتوا روش كح هیلیا

 :ردیلب اقم روقو روند هیسک نالوا هفلشو برم كيسو فیفح هدنن زو ایل

 هنساتعم نیعس رونید هزوعس هد نازو جا ( غالا) ر روند هسک او لیحم كيو

 صلخا اذا االف حح لاقي ردهنسانعم قافصلاخ ىلتشود هدننزو 4 هما )
 اذا لحرا | ےک ِلاقیر د هنسانعم قلوا ناداش هدنزو ل ازززت ( ممسم" ۱ ) هند وم

 اذآ ةأرلا تعمحک لاقي ردهنسانعم قعشاقی ی روغوط تلوناخ لماحو میت
 حابح لیسانس هرزوا هریک كناحو یعف كيم ( حاج ) اهعضو اند
 اووف جاو € 0 رو وشب رابخا یقین بوت كثیشرب

 دم تلا شا اذا تل اما بابلا نم و ادم هحدم 3 رد هنسنانعم

 شاق ا یک دو ای ی

 انس 0 ےک و ا

7 

ACD یا : 

 یسهلیج تافض نالوا هب رایتخا دوای هیقلخ یدآرب ح دم هکردموسرع هدحایصم
 ند ربت بیطخ و رد.عا ند دج هلغلوا هنسانعم كليا ان نسح هلسبس

 سپ هثسانعم تعسئا ردذوخأم ندن رلوق ضرالا تحدعا كراپرع ح دم هک ردلوقنم
 هدتزو لیعفت ( یدقلا ) یمتنا رولوا هنتسانع هرکش تعسو یس هلک هتح دم

 هحدتفاو رن لاق ردهن انعم حدم هدرلن ون هدننزو لاعتفا ) حادتمالاو (

 قلالو بورابق یراروکوب كناويح و ناسنا دوخای ضرارب حادتماو هحدم ینعع
 ترک ذاک تحدما امف لا و اتعستا اذا ةمصالخاو ضرالا تحدثما لاقي ردهنسانعم

 هدننزو لعفت ) حذعلا ) رددغلوا ماغداو بلق هی هات یدا حدتما لصالا قوو

 هلغلوا ظ وظحم ندقلوا ح ودعو هحدم ییعع هحدع لاقت رد هنسانعم حدم دو

 كتسیا یتنوا ح ودع .بودیا راهظا راوطا و عاضوا ضعب نایاش هحدم هلفلکت
 را هنس ینیدلوا فصتمو كلامو ح دع نا فلکت اذا لح را جدع لاقش ردهنساتعم

 :دوخای ریو هدنع سيلا عبشتو رحفآ اذا لجرلا حد لاقي ردهتسانعم كغوکوا هللا
 ةءرصالنا و ضدالا تحدع لاق رد هنسانعم قلالو یرروک و كياویح و ناسا

 اذا



ANI 

 دوخاپ ندشنوک یسهمش نول ردلعاف مسا ندحاعلا هلیعط كيم ( حاتللا ) صبت

 (حایللاو ) هدننزو باصع ( حایللا ) روند همدآ نالوا ربغتم ندهضراع یک مومس
 هن زوکوا نابو ینبم هننروهظ دونلوا لامعتسا هتسانعم مع E باتک

 كبو ردیع-ا یھ كنب رلتضح هنع هللا یطرب هزجو هنسانعم یشحو رو رونید

 Ein هداروب حصان یا حای) ضیا ناف تر هب هنسن قآ

 تمحوص هلا هغوق ندیوق هدننزو حدم هلا هیقوف یات ) ج 1( ¢ ملا لصف #

Eبوروط هد كني وقو همزن اذا ثلاثلا پابلانم اعم املا مح“ لاقي  

 ی راعلا لاق ردص وصحم ۹۹ لدن د بونا هنا چ هک هت ردضوص# هکمکح

 قم ی هسکرب خو تحال تعلاو قوفلل قوفلا لاقف خاو خأا نع یعصالا لثس

 دم لاقپ رد هنسانعم قمر وق ندنک وک" * یش رو هع رہے ادا هھد لاقب ردهتسانعم

 دهم لاقب ردهنسانعم قمرواو هعطق اذا هح لاقب ردهنسانعم كيسکو هعلق اذا
 حج” لاقب ردهنسانعم قمرقچو قبح اذا ةأر e لاق هنسانعم كغاليو هرض اذا
 حج * لاقي ردهنسانعم كع وک ءرب یتغریوق نوجا نلط روم هکر کچو .هبیر اذا هیلسب
 اذا راهنلا ج لاش ردهنسانعم قمازوا نوکو ضیبیل ضدالاق زرا اذا دارا

 یغری وق نوجا قلط روم هکر کچیخدوب هدننزولیعفت ( 1# ) دتماو لاطیا عفترا
 هلل رک كنم مه ( حاتمالا ) مح” ینعع دارجلا جا لاقي رد هنسانعم ۳و

 هلخ رحو هرکب هدننزو رویص (ح وتلا) رخ حج” نعم دا لا ما لاقب ردهنسانعم مت

 هللا لا یوص بولوا نیشو رولوا نرد را هب یوق نالوا رولیکح ییوص
 ةرکبلا ىلع دیلاب ابنم دم تاک اذا ح وتم رہ لاقي ردیلباقم ییوق نالوا رونلآ

 ( جالا ) ةديعب یا حوتم ةفاسم یا ةبقع لاقي رولوا قالطا ههدیع ةفاسمو

 یدازوا نوزواو لیوط یا حاتم لیل لاقب روند هثیش نوزوا هدشزو نایک

 یا حاتم سرف لاق رونلوا قالطا هنآ را یس روپ هکدنک بودیک
 ج” ردهنسانعم قم رقج بوکح ندنبد یهنسنر, هدننزو لاعتفا ( حاتمالا ) دادم

 هدننزو لفت ) مما ) هلبصا نم نعي هتع رنا یا هما لوق ردندنسانعم «الا

 یزالا كمدآ نکح وص ندی وق هليا بیا ردهنسانعم كمرو قرهیللقن هلن لا هباد

 هلي وكس كی جو یعف كيم (مجا) ایدیاب ح وزنت یا اهریسق چ لبالا لاق یک

 ناداشو ریکت اذا ثلاثلا بابلا نم ۱ ےگ لجرلا مگ لاقب هنسانعم كلی كلب دوخ

 ( حاجا ) تعگ یا عبارلا بابلا نم اخت ۾ ۳ تعگ لوقت ردهنسانعم قلوا
 رکت یخدو هدنزو لعفت ) ع بم ) روند هک ناکت نيب دوج هدننزو نانک

 یرضثلا قوع ن كلام 5 باتک ( ح اجلا ) رکت اذا مچ لاق ردهثسانعم

 شربب هلینوکس كناحو صف كيم (ملا) ردیمسا یرسرف كماقه نب لمجواو
 احد



۹۷۰ 

 رد هتسانعمقلوارهاظ ح ولو شطعاذا اناحولو اح وولواحاولو احول واج ول لج را حال

 ضعوا اذاقرملاح ال لاقب ردهنسانعمقفاچ كشعشوادباذا احول ح ولی یا حال لاقب
 شطعلا هحال لاقت ردهنسانعم قمزو ینسه رهح كمدآ ر قلزسوص دوخاپ رفسو
 ( حایتلالا ) هترصحا یا هتل لوقت رد هنسسانعم تمروک و هربغ اذا رقسلا وا

 ) دحالالا ] شطعا اذآ لحرلا حالا لاش ردهنسانعم قوه وبص هدنزو لاعتفا

 لورم واد اذا ی لا حالا لاقش رد هنس انعم قاوا نایعو رهاظ یدو هدننزو هماقا

 رد هتس انعم قمادلرا هنسن قالراب و ضم وا اذا قربلا حالا لاش رد هتسانعم قماردلی

 حالا لاقي رد هنسانعم قففاص بوقروق ندهنسنربو ال الت اذا لیپس حالا لاقت
 هب عمل اذا هفیس حالا لاقب ردهنسانعم قعادلراپ یبشرو رذاحو فاخ اذا هنم
 ید وب هدننزو لیعفت ( خولتلا ) هکلها اذا االف حالا لاش ردهنسانعم كليا كالهو

 قلزسوص دوخای رفسو هبعل اذا هفیسب حول لاقي ردهنسانعم قعادل را ییهتسنرب

 لاسماو هریغاذا شطعلاو ارفسلا هحول لاش رد هنسانعم قمزو یتسهرهح كمدآ رب

 یا مالا هاتن e صاا حول لوقت ردهتسانعم كمردا دغ یرادقم كحهدا ندب

 2 هحول لاق زد هتسانعم كليا نیغرق بورد زق هدشتآ "یبشرو هکسع ام هتق
 حول لاقت رونلوا لامعتسا هتس انعم ق٤ راغا لاقصو حاص قل هحوقو هاجا اذا

 هناویح قیداو روند هثیش نوزوا هیرسک كيم (حاوللا) هضب اذا الف بيلا

 ده سس یا حاو ام ةأرما لاق روند هب واخ نایلقرآ " ربتو هنسانعم صاض رونید

 RR ناسنا نالوا وب یرلهغروبقو یرلک ر وکو یسهنخت سکو کو لارهلا

 یھق كنەلس ینا نیورع حاولموح اولالا ےظعیا حاولم ریعبو لجر لاقي

 تیا هنغایا كن  رلندبا دیص شوق یسهلوقم ناغوط هک روند هش وقاب لوش و

 یر رردنا كب رحم بوکح هنتوا یرب هعهاکو راررویلاص هرمّط ند هتلموک

 هد هلا شوف و رارول وا ص رح ماد هتف رک اب بودا موه کا هل .بط دص راش وق

 هتکسا هدر هتاب الا ردمولعم لثم راردبا دیص هللا شوق یشوق رردیا دیص
 هدیکرتو مدناب اک هدیسزاف رردنا دیص هلا شوق ی هدسفف یرلشوق یس هلوقم
 هناویح و نانا نالوا یصوص "رمت ریت حاولمو روللوا ریبعت قالریو هرطصوم

 ريت ريت هدرلن و هدننزو ح اتفمهلقاعت ءاي (حایللاو ) هدننزو ربثم ( حوللا )رونيد

 ج ایلمو ح ولعو حاولم ریعیو لحر لاق ردواسم تومور ک ذم روند هنایصوص "

 خول لبا لاقب رونید هرلهباد زسوص هدننزو یثطع ( یوللا ) شطعلا عیرس یا
 رخو 2 روند هب هتسا نالوا هدنناش قمادلراپ ( حالسلا حاول ) یشطع یا

 ردیما لح ر ربو ردیعسا كتل یراصنالا سیق نب تبا هدننزو مظعم (ح ولملا) یک

 اذا:صالاف ح التسا لاقي ردهنسانعم قلوا سصتم هدنزو هماقتسا (.ةحالئسالا )
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۹۹۹ 
 ۳ بسسسسس سس سس سس و سس

 اذا الو اناعفو اس مجلاو قربلا عل لاقبا ردهتسانتم قماردلی هلیعف كنات حالتو |
 ص ۰

 رد رلتفص ندیا هد زو داش ( حاملاو) هدنن زو رویص ) حوملاو خاللا ( ا

 هلل رم یک كنو مه ) حالالا ( رد هما ایه ره ربخا هعیص روند دیس ناشح ز یحجاردلپ 1

 قءاردلپ یهتسن ربو 2 ین هيلا لا لاق ردهنسانعم ققا هلآ بولاچ یدو

 نوناخ لزوکو حا یا ملی هلعح اذا ها لاق رد هنسسانعم قلق یحاردلب و

 هنسانعم كمروتسوک ی یک قرب هعمل هککزا نالوا هدنتمس شە زهد یدنک

 یک قرب ذعل یزو هلی رشت رب ردیلعف كراراکن اقلبوخ ضعب هک روثلوا لامعتسا

 را تعلا لاقي ردا رد ید هلی ه 2 صزدکد لبا لاج ضع هت, روح بوحآ

 ممللا) اسف ماراح یرت ءانسلا كلذ لعفت عملي نا نم تنکما اذا ابهج و نم

 انها وارما یا ارصاپ احل كنبرال لوقت ردلبعتسم هنسسانعم خضاورما ( مابا

 ( عالما ) یک مرروتسوک نيعلا یآراکس رونلیوس هدنلم ددبنو دیعو یژنک اوو
 همل ردعسآ هاو یک هناشنو نشاحم ردیمج تك .رزوآ اف رو ۲
 هدشم هک ایوک یدنلوا لامعتس هدنتماشم هب هتسن رخآ كل هنسن رب هده هثسانعم
 عج نوحا راعشا یغیدل وا تماشم هدنرب ره هدعب ردد وح وم راو هعمل ندې هب شم

 خالم هيا نم هيف لاق و هش یا هيا مل نالف ق لاش رلیدلیا رابع هل هس هغیص

 نالوا نایات هدنسهرهج كلاسنا عالمو ردماشم هنردب قلخو قلخ نعي هباشم یا
 ادام یا هیحو حالم ینبعا لوقت رونلوا قالطا هنیراث آ كالنکرحو قلبوخ

 ییالوق راکش بولوا یرصب تدخ هدننزو نامر ( ح اللا ) هواسهوا هتساحم نم

 ( یعلالا ) رونید هنسهلوقم نیهاشو ربساو ناغط كالاپو تسح ندا لاردا ك

 هکلیا رظن بویلیا ضاغا ندهنسن ییدروکر ه رددت هنتسفن هکهدننزو ىلا

 لاعتفا (ح اقلالا ) اربثک ےب ناک اذا یا لج ر لاق روند هیسک نالوا یدصتم

 هدرصب سالتخا هلیسهینب لوجو رد هنسانعم قاب هلبا رظن سالتخا یک ےل هدننزو

 لرظن هدکدتا رظن هوب رلد ك روتلوا ربعت قلا رظن کرو و لاعسا
 لوعفلا ءانب ىلع هرصپ ملا لاقي ردنا سالتخا لوا یرظن هک ایوک رولاق هدنآ

 روند ههفرح یصی اقلطم و كواوو یف كمال ( ح وللا ( هن تهذ یا

 هن رزواو رولک حوالا یا مجو رولک حاولا ىج نوسلوا ككك كو هت درک

 نالیزایوزای هنبرزوا اقلطم هک رد حراش روتید هنکک كروک یصی نالبزاب وزا

 یعض كمال هدنوب روند هاوه صنع ندهعنرا سصانع ح ولو روند هب هتسن یصی

 لوقت ردیرابع ندققاب هلا بولاچ ۳ رول وا ردصم حول و ردالعا

 باغ ( حاولو ) هلیعص كمال ( جولو ح ولو ) هيلا تخم یا احول حولا هيلا تل

 لاقب رد هنسانعم قمهصوص هلا ( ناحولو ) هدننزو دوعق ( ج واول و ) هدننزو



E GE 

 ۱ یرلاا یروا هاو ۳ ( قالما ) هدننززو هم کم داف كفاق رد ریقبم

 نالوا هدشراف كنهقان المو ردهعقلم ید رفم هدکنو روډ هژ هقات نالوا
 ید رفه كن و روند هرڵهبام نالوا هدنلص كنهود روغي تک را لوق ىلع هرلیر واي

 1 ` لندن س ەغص دل ولاب تعقل نالوا لوعفم ءان هروک ھا كح ام رد هح وقلم

 بودیا یفذح یرح فرح نکل رد وا هب ح وقلم لالو للصا هلغل وا ین

 ۱ هقا نایلوا هک هدیه لعف ) اتنا ( رلیدلیا لاخ دا ءاه نوعا تیعسا

Eبیا اذا ةقانلا سا ۹ رد هنسانعم كمروتنوک هدر روص  

 REN کت هرهدیا تراشا 4 رلاو دا لام لع یجب 7 0 ۳ ٣

 . هبامرخ یشید هلیرسک كنءزمه ( حاقلالا ) ملكتلا ف امیر اشا اذا هادی عقلت لاقب

 روك ذلا علط اوعضو یتعی اهعقل یا مهلخم موقلا عقلا لاقب ردهنسانعم قمروا یشآ

 لیعتسمید قرهلوا نالت هدانعمو ندن ریش هلیاونع اهعقل ثفلوم ثادالا علط ف

 e تعقلا لاق هنمو ردهنساتعم قاق هبک حاقلاو رولوا مهفنم ینیدل وا

 [ اول حایرا انلس 11۱ 1 ات تاب فوم خام و اول حایرلا یا یهف ابن لا اذا

 ردیعج كقال هرزوا روک ذم هجو هکردیشلبا ربسفن هلا حاقل تاوذ یتسهیرک
 لاصیاو جم هباعس ندنآ بولوا لماح یبوطر حایر یک هاو نال هرزوا بسن

 لتس یاصیا و جو غ ةا وز دیتهح لج هلکلنا راطما ید هدن زو باح ها

 ۳ یرسشح زا دنع هک E ردلع افمسا هکر ییعجب نلز هعغلد هکر دشغا )وا قالطا عالم

 رول وا كعد شفل هک هل وطر کردی كنهح وقلم ىرهزالا دنع و كح وقلم

 ردلقم قلوا هدهنسانعم تاعقل عقاول یک ینیداوا هنیسانعم تاعطم خیاوط و
 (حاقلتسالا ۱ اها عع للا حت لاقي رد هتسانعمهلخح ح اقا هدننزو لیعفن( ا

 اذإ خلا تعقلتسا لاقب ردهنسانعم قءاچ بولک یتقو قلروا یشآ كنامرخ یثید
 و اگر ا ا همدآ تنهمو ب رج هدنن زو مظعم ( عقللا ) قتل نآ

e lleلاق برج یا ۳ ۱ لا را ین و لع هل  

 نالفو لوقعلا ےل + بقاوعلا ق رظنلا لاقو لةو تعقلق رومالا برح ساسالا ىف

 دودنلوا كد 2 کا و هدننزو E E ) بذهمو برج یا منم مقام

 اکادوخایهلقرمو لوکس هلفاکو یعق كمال ( ( لا ) ساک اعابتا محل حةش لاق

 وا هزکو اذا ثلالا بابلا نم اسکن هعكلا لاقب رد هنس انعم ۰ نرو دا هن

eم هب هنن زب لینوکس 1 ىج كمال ا و 0 ٠ میخ  Ez 

 3 3 ی ا ادا ثااشا با ا
 سبد

 حالتو



۹۷ 

 لوا یانعم هروک هنناب هدرا صب كفلؤم تقرحا اذا اناعقلو اعفل .اهرح رانا
 هيد هنا داب ردیدآ فو رعم تابئرب ةن وو نامر ) ح افللا ) رد راعتسم ندنو

 كس

 ر یسکیا هد هبط تاد رفم درونند هنی رم كتاب یراک دید مصلا حورو رول وا

 رولوا ولتوالح و ولت رطع روند ۵ریپاش هدیسراف هکردموسم هرزوا قلوا

 هداروب درکلیا مسر وند روند هنک وک یرب حافل حور هدنسودام حر فال ومو

 ینیدل وا سسفم هلا یوبنتسد هدیسراف حافل هدناد رفم ضعب قحا رد هح زب سانه

 كفاقو یا كمال ( قلا ) ردقح هلوا یرلک دید هماعش هدیکرت هک رد ظا دیر

 نلیکچ هنسودنک هقان هدننزو باعت ( حاقللاو ) هلنبتقف ( عقللاو ) لینوکس

 اعقل دقانلا تعقل لاقي رد هنسانعم قلاف هبك بودا لوبق یتسهفطن كروي
 هدشزو اک جاقل هدار وب ح اقللا تلبق اذا بارلا بابلا نه اب و اعقل و

 2 هاف کو مقاول عج رونید دهقان نالق هبک هدننزو طاص ( ےقاللا ) ردمسا

 لاق راردیا قالطا مقال برح هیظع كنجو ردندنسهصتخم تافص یک ذماشو |

 هب هقان شلاق هبک ید و هدننزو رویص ) ح.وشللا ( يطع ةد دش یا ال بارح م

 ههود اقا طم ک رووا د رفم ندنظف) حاقل حوقلو دلنتعص ر ولک 2 ىج روشد

 دآ چ وا دوخاب کیا هرکصندقدروغوطلوقلع ه هقان لاغاصو هنسانعهلبار وتد
 هامرخ یثید ةصاخ هدازو باصم ( حاقلا ) روشد نوبل هدعب ح وقل زدق

 فوفس تست كنامرخ كک را هروک هناي كنب مشجمز روند هن یشآ یرلقد روا

 یسیشآ امرخ راردبا لاخدا بوک | هنغوجف یکیچ كنامرخ یثید بودا د رخ یک |
 رولیروا یثآ هلکنآ هکروللوا قالطا هنکعچ كنامرخ تکرا حاقلو ردقح هلواوب
 هدنیلهاج لوق ىلع هرکسعو تعاج نایلوا داقنمو عیطم هنبرلط,اضو ارمآو كولمو

 هر هود هدننزو باتک ( حاقللا ) روند هتعاجو هلسق شمالیا تباصا ساو یس

 روند هب هقطان سون حاقل و یدنل وا کد هک ردید رقم ح وقل هنسانعم لپا نوئید

 هن یشید حاقلو رد زاجم و هروک هاب ا لب رک كمال ردهعقل یدرفم هدنوت |

 هلیئوکس كفاقو یرسک كمال ( ةحقللا ) روند هتسهفطن كنود كلك را نالیکح

 روند هن هود لاغاص هک رد هتسانعم حوقلو یدنل وا رکذ هکر د هنساتعم تاذو سس

 كمال رولک حاقلو هدننزو بنع رولک 2 ییج زدزیاج هد يخف كمال هدنو |

 قالطا هنوتاخ یلکرعاو رونید هب هغرقو رونید هنشوق لجشوط هو هل رسک |
 قالطاو دبیقت رونلوا لامعتسا هنسانعم قلاق هبک اقلطم هلنیتعف ( قلا ) رونلوا |
 یک حاقل عقلو تلجاذا عبارلا بابلا نم اقل ةلأاو ةأرملا تعقل لاقي هليسهقالج |
 رود هرلهود كك را هلیحخف كيم ( مقاللا ) ردیعسا كنپشآ نانلآ ندامرخ كکرا |

 یرفم كنوب روند هراهقا نالوا یسیرواپ هدننراقو هدننزو نسحم ردمقلم ید رقم |



RS 

HOD ۹٦ ۱ 

 تقلا ا لاقش رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا رغاي بوروس ییترص كنهباد

 هک روند هنالاإ لوش هدننزو حاتقم ( حاحلا ) اهرهظ رقغ اذا ةبادلا رهظ ىلع
 روقع یا ےایلم بتق لاق یشال ند_نغیدص, كب هلوا ردبا رغای ینترمص كنەباد

 واداب یاد پویمادلق الصا ندررب,هدشننزو هلرلز ( (نیلحفلا ) باودلا روهظل
 ملاذا لح موقلا مس لد لاق ردررکمو ذوخأم ندهروک ذم ةدام رد هنسانعم قلوا

 ما یوتموم ا رود هاش یروق هو مماکم اوح رپ ۱۳

 لاقش ردفدارح هدلوا یانعم ها هحل هدتنزو لززت ( مهار ةا یا هحل
 قعشایهنیرب یرب ندقابج یراقاہق زوک هلنیتهف ( ےہ ىلإ ) وحل ینعع موقلا مت
 حراش صمرلاب تقصل اذا عبارلا بایلا نم ۳ هبیع تعح لاقب ردهتسانعم
 ا وب تفیخ ( او ) هدننزو فتك ( محللاو حاللا ) ردتفل هددلماغدا وب هکرید
 كمال )ے 1 ) ) قیض یا للو ےل و جال ناکم لاق روند هرب قشلض و ربط

 لوقت هتمو روند هثیش نالوا قشقصو قشباب یک رب ردتفص نده آ یانعم هلیحف

 لیقام هکردب وصنم هرزوا تیلاح یس هک اخ هدلوا بسللا قصال یا خ ع ناوه

 ییجود رفم كنوو ردتفص هدیالو ردهفرعم  RTلصالاقاریز رد واسم
 هسرول واندنن رمشعو ءابرقا نامه بویلوالصتم یبارق كنهسک لوا رک او ردردصم
 تیارق رولوا ردصم هرزوا یلصا خو نسرید ةلالک ع ناو ةلالكلا ع نب اوه

 تفص اذا اغ اب ةبارقلا تل لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا لئصتم ۱
 ( دیس یا لم وه لاق روشد هنناشیذو دیس كموقرب هدښزو ۳ ] ا

 ) ردندنسهطانع رول وا لکا هلیادوس هکردماعطرب هیش هنفاطق كما (ح وعللا
 ثلاثلابابلا نم احدل هحدل لاقب ردهنسانعم قمروا هليا لا هدننزو ح دم (حدللا

 رات یشکرب هدنزو لعف ( ح زللا ) رک فوم او نر همام ملا و هديب هبرض اذا ۱

  2ندیهشت هکر دهنسانعم قفلوص یزعآ كمدآ نالوا هدناب نکردبالکا یبهلوقم
 (مطالا) هضماح ینعب هصاحاوا ةنامر لكا نم بلح اذا هوف ج زت لاقب ردیا ت ۱

 قعدوا هب هقرا یک راشخوا هلتء اله دوخای قمروا هلیسهآ لا هدننزو

 ايل ابرمضوا هفک نطبب هرض اذا ثلاثلا بابلا نم اعطل هععطل لاقب رد هتمانعم ۱
 ےطل طلو ضرالا ی برمضواذا هب عطل لاق ردهتسانعم قلاچ هریو رهظلا ىلع ۱

 بویلاقیرا هلفعزاق بوهروقو نکل روند هغشال هکر دعما یک كنآ ینعمب ردیک |
 كحو فح اذا حطللاک وهو هنم عطا هب لاق روند هغشالب نالوا والب یرب نامه |

 فیل هعقل لاقت رد هتسانعم قمروا رد هارو جس( لا ) را هل قېپ لق

 هقمروا ةجاي هلق هروکح هننای كحراش هب هرض اذا ثلاشنا بابلا نم اعفل |

 هتعفل لاقت وچ ای قفا بولاچ یلیسا كعتآ 2ایاصف ناعفل و تو ردص وصحم
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 امایا شاعف غ نم بوعش تدعاس هنم و ردروک ذم هد رلپ ان کو هکر دیعجا

 دم ) حالا ( رود دو 3 د یشک هدرولخاس و رب حو و ردهود ص رلعج هد هب ارم نکل

 ینعب 2 هسک رب هدننزو لیعش ) میت و ( هدننزو ما رکا ) حابلالاو ( هدننزو

 2 و حلاو اکا بابلا نه ایا لحرلا 2 لاش رد هنسانعم قوا راشخا و رس

 یان و یف كمال ( حالا ) ردیدآ مضوم رب هدننزو بارض ( حابل ) خاش اذا

 بوروا هل رلشاط لقح E ۵ روت د وخاب هنن كنهسکرب هلی وکس كن هی وف |

 ۳ 1 ثلاغلا بابلا نم ۳۹ دکل لاق رد هنسانعم قمر ةح فزوک دواب كمردنلە رب

 كليا عاج و هليعب هامر لاقب ج هب هامراذا هرصب ههل لاق رووا لابعتسا
 بصغ یروپس ینلام عوج كنهسکرپ و اهعماج اذا هتیراج محا لاقبد رد هنس انعم

 قەروا هللا لاو ذخا الا اش عرف دل رام یا الف محل لاق رد هن ساتم كليا

 ۳ لاق ردهنسانعم ققجا رلتیتعف ( ما ) اب هبرمض اذا هدي هحل لاق رد هنشاتعم

 ردتفصندن آ هدننزو نارکس ( ناعلا ) عاج اذا عيارلا بابلا نم اعل لجرلا مح 3

 طاص ( خاللا )ج :اج یا یحل ةا ماو ناجل لخر لاقت یک یرکس رد ی ۳
 (حالاو)هدننزو هز هره چ كمال ( ةعألاو ) هدننزو بارض ( حاتللاو ) هدثنزو

 لتحر لاش روید هعدآ نالوا نهذ شن او دش وه و درز تیاه هدننزو فک

 ندروب زم یانعم هدتنزو مطصا ( حالا ) ةيهاد لقاع یا يحلو دلو حاتلو حال
 نیماضم هلغاوا تقد تخاص تیاغب هکرولوا قالظا اش لو 2 رو و ط
 لع عقوا یا هنم ا رعش خلاوه لاق هلوا فرصتم دیزا ندهفلاس یارعش ۵ ییاعمو

 ا ) ءاجه هباصتا لا ریرج ناك یعصالا لوق هنم و حراشلا لاق هنمپ یناعلا
 هدنند كنهردو كني وق هدنزرط لحد هک ردهنسنرب هلئوکش كجو ےک كمال

 ندنوب هلکشد هروقح لوب یسوریک و راط یزغآ نالوا هدرلءهرد لحد رولوا
 نیت ( عجل ) ردروقچ نالوا هدنزرط ضوح هدنرلبید كتءردو كئيیوق دارم

 روند هغلوا ولناغل ریش و ولقایح دوخاب هغلوا نیلو واتا كب یغایق. تسوا كزوك |

 لز وکو صغوا صلت یا می هنيه نوا هنفج یف لاقب هنسانعم ص دوخ صل |

 نیعلاربع رولوا تبا هرزوا یرانک كنآ شاق هک روند هنسب رق وب كنغایق تسوا
 لئاسلا جا لاقي ردهتسانعم كليا ماربا كب هل رسک كنهزمه ( حالالا ) هتسانعم |
 روئلوا لامعتسا هنسانعم قمردغاب رومی هرزوا ترفو دولبوفلا اذا لاوسلاق |

 2 گه هتتتانعم قلوا دورح هود تک راو ه رطم ماد اذا ب اعلا ا لاق 1

 یراوط كنب و ةقانلا: ثٴالخ لاقي ك نرح اذا لا جا لاقل ردصاخ هدهقا |
 نالابو تأطباف تلك اذا یطلا تلا: لاقي ردهتسانعم كفلوریک بونلرغآ لرو ا

 هنس انعم ققاب هلا هاگتد همدآرب و هیعاقفرا ملا ههح و وا هدسح بر



 4 ۳ را ےک لاق زدهنسانعم , قاوا خاش و یاعو قار ءالل رحم اذا مرکلا

 | دوي یراقاْیق هدننزو رهوح ( خوکلا ) ااش یا اعمکم ناک اذا نوه ءانب
 Ee هرزوا یرب یرب و یړا یراشید هکرونید هیسک لوش و رونید همدآ نالوا

 | هدننزو سویک ( حویکلا ) هلوا رد ملکت ظیلغ ظرلغ یالک ندنفید ردلوط ین
 ۱ | (ےکنا ) روند هغاربط و قشم یا حویک هجو لاقب روند هبهنسن قلراپ
 حیاصم ( اکل ا ) رکذ اک کا دقو رونید ئیش یلاع و خاش هدننزو مرکم
 | كفك ( ناموکلا ) رددرقم حامکم روند هردقا نالوا بيرق یندالو هدننزو

 ۱ هلا هیقوف یا و نون ( تكلا ) ردیمسا كرلغاط فورعم لاسموق ییا هلیڪف
 | هدنزو نک هلا هتل یات ( كلا ) رونید همدآ زفع و قجا هدننزو رقعج

 | هدننزو لیدنق -( میسنکناو ) هلرسک تنیس و كفاك ( شكلا ) ردیفدارم و
 | هنصخ بوکس دواوو یحف كفاك ( ح وکلا ) رونید هنسهدامو لصا كن هنسنرپ
 | هبوصو هبلغف هللاق اذا احوک هحوکی هحاک لاقب ردهنسانعم قلوا بلاغ هدکنج

 | (فحواکلا) بارتوا ءامق هطغ اذا هحاک لاق ردهنسانعم قمردلاط هغاربط دوخای
 | عع هح واک لاق رد هنساتعم قلوا ب بلاق هدکنح هنصخ جدو هدننزو هلعافم

 ۲ ( عوکتا ) هرهاج و هاش اذا هحواک لاق ردهتسانعم تعشکوس هراکشاو هحاک

 ۱ بعص و هخ اک یک هح وک لاق رد هنسانعم قلوا بلاغ دلو یندوب هدننزو لیعش

 | ددهتسانعم كلا درو هلذا اذا هحوک لاق ردهنتسانعم قعساو یتاویح و ناسنا
 1 قوا بلاغ هعصخ ید وب هلرسک تنه ) ةحأك الا ) هدر اذا هح وک لاش

 | هاطعا یا هحاک اام لاقب ردهتسانعم كمریو و هحاک ینعع هحاکا لاق رد هنسانعم

 | كيشرد هبئاربا داسفو روشو رع هتیرب یرب هسک ییا هدننزو لعافت ( حوالا )
 | جالا ) ام شلاق اسراع اذا اعواکتلاقش ردهتسانعم قعشالوا بو وا هتربربو

 ۱ حک یج رونلوارببعت هر هکرونید دنن رپ جاغرآ كغاط رسک كفاك ( کلا و
 همدآ ندیا ماقها و دیقن هرزوا لاک هلام هدننزو باتک ( حاوکلا ) رولک ح ویکو

 ا ) هژازا یا لام حاوک وه لاق ردیشاوم و باوذ دارم ندلام روند
 نشخ ھل سک كفاک ( ما ) ردهتسانعم قلوا یحاص تنوشخو تظلغ هني
 ۱ کا هلفص و ندوب هغلابفمو رد واسم شاتو رک روند هثیش نالوا ظیلغو

 موا مو لاقب اک ظیلغ نشخ یا چکا مک لاقي و شک نانسا لاق روند ید
 رد هتسانعم اشیا بودیا رات هب هب رض مق هل وکس كاي و یف تواک ( مکنا)

 لاق ردهنسانعم مک هیسنک ك همه ( هک الا ) كاام یا فيلا هيف ح اك ام لاقت
 أ هکلها اذا هحاکا لاق ردهنسانعم كليا كالهو حاک ام یا ح اکا ام

 " [) لجدریو ردهنسانعم تعاجش یقلردابب هلیحف كنابو كمال ٠( ملا ) ۲ ماللا لصف#



۹1۲ 

 لاق ردهنسانعم كح ورک یدال نوعا قمردروط یراوط یخدوب هلل رسک

 ینع هتعفکا لوقت ردهننساتعم كليا فرص و درو هبذج اذا ةبادلا ماط قك
 ورور یندو هدننزو لاتق ( حافکلاو ) هدننزو هلعافم ( ةغاکملا ) هتددر یا
 یسانعم كليا كنج ورور ههجاو اذا احافکو هخاکم هغاک لاق ردهنسانعم قلوا
 یا [ احافک | دم تیطعا ] یسدقلا ثیدلا قو رد یبم هنسهقالع دیقنو قالطا
 كتیاعت قح هک درن هلیمزال یادعمو سس :رخالاو ایندلا.نم ا ءافآ
 احافک یتبم هتل زنم و ردق دمت ترضح و هنتلالحو تع بولوا قیقح ءرطعم

 ثیدح فو هيامنا ىف لاق و ردم زلتسم یتساطعا هرشک ءايشا كليا اطع تاذلاب

 حافکو لوسر الو باج امہ سیل ةهجاوم یا [ احافک كابا ملک هللا نا ] راج

 ( حالکلاو حولکلا ) ءا اهلبق اذا ةأرلا ئاك لاقب ردهتسانعم كعوا نیتسشآ ||
 كوا بولیکح یرلقادود هک ردهنسانعم قعرص هدنسارا قلورش رت هلی ۵ راذاک ||
 ےک لاقب ردیکلهزج كب و یکلدب كفلورشرت هک ردن رابع ندقلوا نایاع یرلشید ۱

 لعفت ( ملکتلا ) سویع ف مشکت اذا ثااثلا بابلا نم احالک و احولک لج)ا |
 لامعتسا هنسانعم كلا سیلو ملک ینعم لجرلا ےلکت لاقی رد ەنسانعم حواک هدننزو |

 روئلوا لامعتسا هنسانعم ققاچ ییردیب كدمشو مسب اذا لجرلا ملکت لابش رونلوا'
 ردهنسانعم حواک ید وب ہلرسک كەز ( حالک الا ) عباتت اذا قربلا ملکت لا
 هتلعج یا اا هتسلک | لوقت رولوا یدعتم هدانعم و و ملک ینعب لجرلا مک | لاقی

 حقاام لاق رونلوا قالطا هزغآ رادام اراد هلیفارطا هلتاعف ( دیلکلا ) است ||
 هنس هدننزو ماطق ( حالکو ) هدننزو باغ ( حالکلا ) هیلاوحو هف یاژهتسک ||

 دو نیکرح هدننزو رهوح ( خ وکلا ) روند هلی قلتیقو قاروف ینعی هب هد
 سعت بوررو یزوب ( خاکلا ) مجبق یا خوک لجر لاقب رونید هیسک هرهچ
 خاک رهد لاش رونلوا قالطا هنامز دیدشو تو رونید ه,یشک ورشرت ندا
 رقلا خاک لاق هنمو ردهنسانعم كليا تدش هدنزو هلعافم ( هلاکلا ) دیدش یا

 یدلیا فارصنا و لودع ندل زنم ینیدلوا لزا یآ ینعی لزبلا نع لدی ۸ اذا

 روند هکع رو هب وکر ب هدننزو هح ردد ) نعاکلا ( یدلیا بصعت و تدش هک ایوک

 ردیفدارم و هدشنزو هحلک ( ةحداکلا ) ردیدآ لجررب هدننزو رفعح ( ملک )

 (میاکنا) روند ه یراق هحوقو رود همدآ نتمو كب هدننزو رفعح ( حدلكلا (

 بوک هلن وکس كيم و یبحف كفاک ( ےکلا ) رونید هغاربط هیسک كم و كفاك |
 اعمک ةبادلا مک لاقب رد هنسانعم كمکج وریک ینما نوجا فیقوت یاد نالوا |

 لاقب رد هنسسانعم هک هلیرسک كربه ( حاکالا ) اھھک اذا ثااثا بابلا نم ||



«A 

 . رابدا رک رد هنسانعم كلبا كانمشد هیسکرب جشک و حوشکم وهو مشکلا ءاد نه

 ققغاط یسانو ءاداع اذا ةوادعلاب هل حشک لاقی ردمزلتسم یضارعا هلا مشک
 زاوطو مهقرفاذا موقلا حشک لاقت ردیعدتسم یمردنود یرلعشک هکرد هنسانعم

 تلخدا اذا ةبادلا تےشد لاق ردهنسانعم قوص هنغلارا یسهحاج یتغربوق

 . قلعاطسانو هسک اذا تیبلا خشکلاقب ردهنسانعم كمروپسو الجر نیب اذ
 هکردتلعرب هلنیتصف ( حشکنا ) اوقرفت اذا ءالا نع موقلا خشک لاقب ردهتسانعم
 یرلکدد بنا تاذ لوق لع راردبا ریبد قاپ اکا هکرولوا ضراع هروکو شوب
 بقلم هلییس و هتسک مات یدارلا ح وثکم رود هب یشک الىم هب هر ول ن تلع ردتلع

 هت رکو شون كنءود هکردیمسا اف هنوکرپ هدننزو باتک ( حاشکلا ) ردشلوا
 . نظبم هک رود هسک ندیا رامطا یتوادعو هنیک هدالق ( جاکلا) رولیروا

 هلعافم ( ةحشاكملا ) ةوادعلا رعضم یا شاك لجر لاقي رونلوا ريبعت نیجربخو
 هدننزو لعفت ( عشکتا ) ءاداغ اذا هصشاک لاقي ردهنسانعم تاداعم هدننزو
 هدنن زو ح اتفم ( حاشکللا ) اهعماج اذا ةآرلا مشت لاش ردهنتسانعم كليا عاج

 ردهتسانعم حاشکم هدننزو رعنم ( میشکلا ) روند هنیرغآ كحلقو روند هی هثلا

 ىلا شک لاقب ردهتسانعم كمردبک یتغوبق كیشرب هدننزو لیعفت ( مشکتلا )
 . خشک یوک اذا لبالا حشک لاقب ردهنسانعم قمروا قای هروکوب شویو هرشق اذا

  هیلعو انس ىلع نايس كسيقلب نالوا ابس ةكلم هدننزو روبص ( ح وشکلا )
 . ددرلنوب عو ردیعما كنیرپ ندحف هضبق یدب ییدلیا ادها هتفرط مالسلا
 یحاقرب ردح وشک نونلاوذ راجا سرض موذجم بوسر هماصص راقفلاوذ

 لاعفنا ( حاشکنالا ) ردشلبا لاقتنا هنیراتضح لسو هيلع هللا ىلص ماع رخف
 (  ةعشکلا ) اوقررفت اذا ءالا نع اوهثکنا لاق ردهنسانعم قلغاط سان هدننزو
 كن هسکرب هدننزو ریما( حفکلا ) ردیدآ عضومرب هک ردتفل ,دوعسکم هدننزو هیظعم

 هن امه«ندیا روهظ ناهک انو روند هنشارفهو هنجوز كنوتاخو رونبد هنلئامووفک
 ) مقکلا ) روند ههتسن هايس هک ردیفدارم و هدننزژو دوسا ( فک الا ) روند

 اتفک هسفک لاق رد هنئسانعم قجآ بوردیک ییسوتروا كئبشرپ هدننزو حدم
 اصعلای هعفک لاق ردهتسانعم قمروا و هءاطغ هنع فدک اذا ثلاثا بابلا نم
 عفک لاقب رد هنسانعم كح ییماح نوا قمردر وط یراوط و ا هب مط اذا

 ههخاواذانانالف ےک لاقب رد هنسانعم قلوأ وربوزو فقتل ىنعي هبذجاذا ةبادلا مالب
 لعخ و ةءاخ اهلیق اذا ةآرملا ےک لاقب ردهتسانعم كعوا نیزسنآ ییهسکرب و

 اذا عبارلا بابلا نم اعشک هنع لجرلا عغك لاقب ردهنسانعم قلوا راسم رش و
 كنءزه ( حافک الا ) نيج اذا لجرلا عفگ لاقت رد هنسانعم قلوا ققروقو لعخ
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 , eهدننژو دح رک ( دح کلا ( هنسانعم هوشم روند هنیشک اب زانو مادنا فو

 یا مهرات آ یقانحم رک لوقت رد هنسانعم كمت رکس ةا هس | هک ردیف دارضو

 تیبلا حک لاقب ردهنسانعم كمزوپس هدننزو ےن ( عدنا ) القاتم اودع
 لاقب ردهتسانعم قمربص یغاربط ندنزویرپ لیو هسنک اذا ثلاثثا بابلا نم اک
 كي هک رد هنسانعم قلوا زحاعو بارلا امنع ترشق اذا ضرالا مرا تچک
 ردهنسانعم قلوا قسغآ كيو زع یا حک هب لاقي ردذوخأم ندنسانعم قلقسغآ

 ( دهسک اام ) دیدش ملظ هبیا ح وسکم لج لاقب و دیدش علظ یا حک هجر لاقي
 ندروب نم یانعم ردکعد لشیورو رغآ تک هب هک هنسانعم لقا ردبحت لعف

 كلبا ذخا یروبس ینلام عیج كمدآرب هدننزو لاعتفا ( حاسنک الا ) نود عام
 هبنکم ( ةعکسلا ) هلك مهلام اوذخا یا مهوهتک | لاق ردلیعتسم هنسانعم
 هیدنروپس هلی كفاک ( ةحاسکلا ) رونید هکرویس هکردیفدارمو هدننزو
 هنتلاح كلمروک نالوا هدرلفایاو قلقالوح نالوا هدرالاو هنسانعم هسانک نوت

 هنیتف ( میسکلا ) نياجرلاو نيديلا ىف ةنامزلا یهو ةحاسک هب لاقب دونید
 اسك لحرلا حک لاقب ردهنسانعم قاوا مرتوک یغایا دوخای قالوج لآ كنهسکر
 ناد (:ناعنهلاو) هدننزو رجخا ( كالا ) حدكا راص اذا عبارلا بابلآ نم
 دوخای قالوح یا هدنن زو رد ژ ) کاو ) هدننزو ریما ) كلاو ( هنو

 رولک ناعهکییج رونید هقسغآو هلاب وط کاو رونید هیشک نالوا مرنوک یضایا

 هدننزو پارغ ( حاسکلا ) رونید هیسک ل هدنن زو ریما کو هليعط كفاک

 هدننزو مظعم ( کلا ) ردا قسغآ ینرلقایا هکزدیدآ تلعر ضوصم هتم هود

 دلعافم ) هحخساک لا ) رشقم یا درب دوع لاق روند هب هثسث شایوص ی وبق

 اعساک لاش ثكمحا یرویس يور شمېر ره قعی ردهنسانعم هدندش هب راشم هدننزو

 یدل هکرونید هیسک درمان هدننزو فک ( کلا ) ةديدرش ابراش اذا ةهساکم
 همظعم ( ةحلا ) كنيمیال هتعتسا اذا حک ل جر لاقي هلوا ناتا هناعاهنامتسالا
 رددژابز هد هلا شک رهعفو هلا نیش و نيس ونو ردیدآ .مضوم رپ هددماع هدننزو

 روکو ییعی كفلخ علض هللا هرصاخ هدند هدننزو مک هلا هم نش ( مشکلا (

 روللوا ریبعت روکوب شو هک روند هنفلارا ردوکیا هصق هکكنوکیا هک ا هلا
 ثكج.د یدلیا راعضاو ریس یشثیاوش هسک نالف هک ردنداتعم وب روند هاك هدیس راف

 عطق یتبحو تفلا بودا ضارعا ندو لرد مالا ىلع هك یوط هدرپ

 روند هنفح وب رطاق میشکو رار د ینع ہھشک یوط هدرب كجعبد یدتیا درو |

 ندستلع شک نالوا شراع هروکو مشکو رولک حوشک یجب یک عدو |

 || یوک اذا لوهملا ءان لع نالف محشک لاقب ردهنسانعم .كلبا قاب هروک ون یشان
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 |[ تدقمالمرط حدکو ءرعش ج رف اذا طشلاب هسأر حدك لاقي ردهنتسانعم قمریآ
 ۱۳ رو دوام یمرط هکروند هنسهزاب قئرط نالوا ادن
 | دوب هدننزو لیعفت ( خدكتلا )روک حودک یج شدخ یا ح دک دب لاقت

 رده تسادعم تا نشو تكحهر و هصیق و تع هنلاج د وخأب قمالم رط یزو

 كما هدنزو لاعتفا ( ح ادتک الا ( هتیشیام هن لع وا هشدح اذا ههحتو ح دک لاقب

 ( حدکشلا ( بسنک | اذا هلال حدتک | لاقش رد هنسانعم كلا راکو بسک بوکح

 اذا دللا حدکت لاقت رد هنسانعم كفلءرب اضعا یشاب ندقعالمرط هدنزو لعقت

 ح دکم راج لاش هنم و ردکید شعالمرط هدشننزو مظعم ( حدکلا ) شدخ
 هدنزو ساط رق ) جاردک ) ردیمعا لحرر هدنزو ره وح ( حدوک ) ضضعم یا

 | قاریطو شاط لب هلیوکس كنهمح لاذو یعف كفاك ( حذکلا ) ردید ۲ مضومرپ
 لمر اذا ثلاثلا بابلا نم احذک خرلا هتحذک لاق ردهنسانعم قعآ بورواص
 هاه ولخ هکرونید هنسهععوص سابا هک كفاك ( ح رکلا ) بازتلاو یصلا

 روشد هنن زاغ و كناسنا ( هحراکلاو ح راکلا ) رولک جا رکا عج ردپس

 هدن رلز وک هیلقصپ كن هشاط یراصن رک كفاکو یھ كن مه ) حارک الا (

 لاقت ردقحهلوا ررب یس هلوقم همزایآ کرو تد هعضاوم یرلقحءراو بوقح .
 مهذايعا ف یراصتلا املا ج رخت مضاوم یهو حاريك الا ىلا اوج رخ یراصتلا

 هح رحد ( ةع رکلا ) ردبلغا قلوا یار دوخای یناربع روب زم ظفل هکر د چرم

 روند هک کس رغ  زغاو هع رہے اذا هک لاقت رد هنساتعم قلاح هر هدننژو

 هک رک لا هیقوف یا ( دم کلا ) رولوا نود ندکمکتس یراکدد هحدرک
 جرحدن ( مع رکشلا ) هعرص اذا هح رک لاقب ردهتسانع قلاچ هریو ققی هدننزو
 اهر ارهرح اذا هتیدمق شرکت لاقب ردهنسانعم كمک بوی روب هلتعرس هدننزو

 روند هب ییشک نیتمو بلص و روند هبیراف هجوف هدشزو ج رز ) حدرکلا )

 سرفو لجر لاقب روشد هناویحو ناسنا رو هدننزو ساطرق ) حادرکلا (

 هک رکس كباچ ردعسا ندن آ هدننزو هح رک ( ةحد کلا ) ودعلا عیرحس یا حاد رک
 هع رص اذا هحدرک لاقب ردهنمانعم قلاچ هری هحدرکو روند هشدرکس كناچو

 هد زو جرحا ) حد کتلا ) روند همدآ رود و هلیعع كفاك ( حاد رکلا (

 کتو جرحدت اذا "یشلا حدرکت لاقب رد هنسانعم قغلراو هکردیفدارمو
 سایق هحرکو هدم كفلاو یرسک كفا ( ءاحدرکلا ) یدنلوا رک ذ هک ردهنسانعم
 قفوا يرلمد آ هکروتد هشیوروب ع ونرب ردقلوا روصقم یک یربحو لج نالوا

 تیاخع هدن زو ج رحدم ) حد رکلا ( ردقح هل وا كعء رو ارت ارت قر قفوا
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 كارب یدوحو لقح هحزآ ندقمالم رط ی۶ دود ندد حکو اهیلعام لکا

 ربثأت هلتاصا هنسیرد كدوجوو حدكلا نود وهو ىصملا هحک لاق ردهتساتعم
 دهرس نالوا روم لواو هیفرتاف اسا اذا دلل مک لاش رد هنساتعم كليا
 یاثو یبعف كفاك ( كلا ) ردشلبا راصقتسا هدنايب فاؤم رونلوا قالطا ےک
 سانلا نم هک تاج لاق رونید هتعاج هج زا ندناسنا ع و لپ وکتت تر
 كنجو رور هلبا ملة هدننزو حثاکت ( جاکتلا ) ةريثك ريغ ةعاج سانلا نم یهو
 ح دم ( کلا ) هب اوفاکت اذا فیسلاب شیلا ماکت لاقب ردهنسانعم كلبا
 بوكا هنع یوو فشک اذا هتسا نع مک لاق ردهتسانعم قحآ نوک هدننزو

 با بلا هیاع رک EF لاش رد هتسانعم قمرواص قارهط هرزوا هکر ليو

 لاق رد هنس انعم كم رتوک یرویس ییعوج بودا تچ ییلام كنهسکرب و هتفس اذا

 مک لاقب ردهنسانعم كءردک رو هلک ذخا یا مک اذا ءاشام لالا نم مک
 ( خشكتلا ) هق رف اذا هک لاقب رول وا دض هافلوا هنسانعم ققغاط و هعجج اذا "یشلا
 ےک ین ۳۹ نع رک لاق ردهنساتعم قجآ نوک دوب و لیعش

 مکن لاق رد هنسانعم قمروا هیراشاط لقح هیهسک رب هدننزو لعفت ( 7
 .صلاخ هکردیفدامو هدشنزو مث ہلیض كفاک ( خدا ) ه بنت اذا یصاا

 هکر دنوناخ لوش (هعا) ذقیا هک ةیب رعو صلاخو ےتیا ےک رع لاقی ردکمد
 تبا“ نب سوا ندبات ا ردها رون رم ردشلوا لزا هدنقح كن آ ضئارف تیآ
 هلا هرو زم بواوا دېش هدنسهوزغ دحا هلا یوم یدیا یسهج وز یراصنالا

 هجوزو ذخا یتافلخم عیج هرزوا یتداع تیلهاج یرلهدارع یدلیا كرت یئ ریڈ جوا
 ردشلوا لزا یسهع رک هبالا [ بیصن ءاسشللو ] وبشا هدن راک دلیا مو رع یراغص هلآ
 هلی رلعر ویب سما هدنباپ یرلماتا د عضو هروب ره لام یرلتم> مالسلا هيلع ملاع ف
 نم هک ما هلغاوا لرد یس هعرک هالا [ هللا مکیصو ] هدعب بودیا فقوت

 ) کاو FS دهده | کھا ) ىدلوا اطعا هراروب رم قابو نالت ءلرقو
 هني ( مع ذإ ( زود هب هق اب هحوق و روند هب یراق هحوق كي هدننزو م

 هدننزو حدم ( حدکلا ) ردءاک یدرفم هرزوا ینایب كح راش روند هرای راق هج وق
 رد هنسانعم كلشيا شيارب هلش_ثوکو ییس نوحما یشن یدنک بوکح كما هسکرب
 ارشوا اربخ هسفن لعو ىس اذا ثلاثلا بابلا "نم احد لمعلا ق حدك لاق
 كن هسکرب ضعبلا دنع شدخ اذا ههحو حدک لاقب ردهتسانعم قمالم رط حدک و

 هلا هنسن راس دوخاب هللا هر لوق ىلع كليا هنسن كحرو بیعو نيش هنلاج

 بک و هدفا وا هنیشیام هب لع اذا ههحو حدک لاق ردهنسانعم كليا داسفا

 ندن رب یرب یحاص هليا قارطو بسک اذا هلایعل حدك لاقب ردهنسانعم كليا راکو
 سس



 "مرحهرژوا تكعرو لاوسلا دعب یهتسن ی هیلیا لاوسو بلط كمدآ رخآ هکر

 (ةحاقلا) لاژوملا دعب عنلا ىلع معع اذا لجرلا ح اقا لاقب ردهتسانعم كليا يعصتو

 | هدنبرق هدم هحاق و یک حوس رولک حوق یی ردیفدارمو هدننزو هحاس
 هنیریا یفاصشماعشراق ناق هلییوکس كنایو ىح كفاق ( جقلا ) ردیدآ مضومرپ

 ح رطا حاق لاقب هنسانعم قعوطت نب را هراب رولوا ردصم جو هتسانعم هدم رونبد

 هدننزو جیوقن ( قلا ) رولوا یایو یواو سپ احوق ح وقب حاق ین اعف حقی
 هلا هروک ذم هحاقا ( ةحاقالا ) ردیفدامو هدننزو حوقت ( قا ) ردیفدامو

 ۱ ردهیایو هیواو_رلءداموب سپ ردفدارم
 یاد نالوا بوکرم هلینوکس كنابو یصق كفاک ( حنا ) ( فاکلا لصف
 نم اهک ةبادلا جك لاقب ردهنسانعم قعصاق بوکچ وریک یتما نوما قمرد روط
 الا شهلا بعصلا حک سیل ساسالا ف لاق فق اهمال بذح اذا ]الا بایلا

 ردشقلوا ذخا نده راس تاهما هلغلوا طقاس یتراشا باب ند لهن سکشلا ماعللاب
 ییدلیامزع ییهعکرو هب هبمض اذا فیسلاب هصک لاق ردهتسانعم قلاچ هلق حکو

 ۱ حک لاقب ردذوخأم ندلوا یانعم هکر وتل وا لامعتسا هنسانعم كليا در ندنتحاح

 | ردفدا رم هدل وا یانعم هللا ےک ھل رسک كنءزه ( حاکالا ) ةحاملا نع هدر اذا انالف
 | ءانلا جا لاقب رد هتسانعم قلوا ىلاعو خاشو اهصک یم: ةبادلا كا لاقب

 | دغو ی راک ددد لصم هلی كفاك (مکنا) اعاش یا اهم ناک اذا لوعفلا ءانب ىلع
 لوقلع راردبا رببعت كلکوحو تورق هر رلکرت هکردیعوت هايس ندنعاونا یوص
 روتلوا ریبعترول هدیکرت رولوا لصاح هلکلیا ظیلفت طط نبل تیام هکردپسا نیبخر

 ( جکالا) اشیا مجد ها لاقب روید هب هنسن یلاعو خاش هدنزو مظعم ( مکن )

 هلعاقم ( ةحاكملا) دیدش یا کا ربعب لاقی رونبد هناویح دیدشو دنت هدننزو رجا
 خاک ( حاکلا ) هاش اذا هحماک لاقب ردهنسانعم كعشک وسو کوس همدآرب هدننزو
 هیلیا روهظ هتسوشرق كمدارب هکردهتسن نالوا: مأشتو ربطت لوش هدتزو
 كلا نم ريطت لا رولک اوک یعج رددغلوا قالطا نوهکیدتیا در ندنسههج و

 هک وط یماعط هلی وکسكن هی وفیان و یه كفاک ( كنا ) هنمرمطیام تابقتسااموهو

 عيش یتح هلك | اذا ثلاثا بابلا نم اهک ماعطلا مک لاقب رد هنسانعم كم ردق

 مرا تک لاقب ردهنسانعم قمرواص بودیزون قاربط هنن رزوا كنهسکرب ليو
 قلال زرا كنهسکر لی حک ضعبلا دع بارلا هیلع تفس اذا االف
 هکرکح و های هتعزان اذا انال لا تک لاقت ردهنسانعم كمرتوک بوکح
 | اذا ضدالا یدلا محک لاقب ردهتسانعم كمروتب بوپ یروپس ینابن نالوا هدرپ
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 ییاو هب مش اذا ذیبتلا ما لاقب ردم زلتسم یسار عفر هکرد هنتسانعم كما,

 ح راس نکل بولوا عفا و ردندل اعتفا هك هلا وئع ا هد هس ضع هدانعم

 رکذ هدنزو با( حاشلاو و باتک ( حاقلا ) ردشمالبا باوصتسا

 روند هغهردلاق یرقو یتشاب هلعانتما ندوض هود هکردرلوسا ندهعاقم نانلوا

 رلیدلیا قالطا حاف و حاق یرهدش هبیالو لوا نوناک ندهیمور روهش هلتهحو
 ندخمحعا وص ىع“ هود هلغلوا ددش تیاغ قوغوص هدیه وقم ن رهش ارز

 رهشا دشا نم اهو ناحلمو نا.یشلا ولاق كد نمو سشاسالا ىف لاق رردا عاتما

 لوا نوناک ناحل مو نابیشو ءالا درب نع امف لبالا ةعاقل حاد ارهش ادرب ءاتشلا

 مف حاقا بولنا لج هب هشت فلا كات | رهش یج زم ار ردن رلعسا یانو

 هدننزو یاربض ( یعمقلا ) رددراب كب یربسفت لا درب تدش هقش ندنکیدلیا
 هلرسك كفاق ( ةناعمقلا ) هنسانعم هشيف روند هتشاب كركذ لاه ( :اعمقلاو )
 هدننزو لیعفت ( حمقتلا ) روید هنفلارا كن روقح افق هلیس هک | ندنشاپ كناسنا

 قعواص هلا هنسن هح ا ىلاط ندهنسن قوح نک مزال یسادا هد یدک هر

 هو زویشب هل رقت رب نکیا زا و یکج هری و شورغ كی همدآرب الثم رد هنسانعم
 هل بح ربشک نع لیلقلاب هعفد اذا الف نالف عمق لاق یک قعواص بودایق

 رد هنسانعم لک ا ب کو یک ناکوح یهنسنر هلی و کس كنوت و یحخف كفاق ( قلا (

 بولیکح هلغءاف ندوصو نعگ اک هفطع اذا ثااثلا بابلارم اصق “یگ حق لاش
 الو دسر س و یور اذا براشاا ج لاق رد هنسانعم قمردلاق یرقو شاب

 براشلا 2 لاق ردهنسانعم كما کاروز شیک ه رکصندقدق ندوص و

 یوق دلغمردشقوص ندنتل آبون و جاغارو یرلادعب ینعب برا لع ءراکت اذا
 یس هک وا هلهح ول وا كنوړق نسحاتفم ی قمردل بو رنک اق یرف و ۱

 ) ناو 1 م هعف رف هبشخ تص اذا تابلا حق لاق رد رابع ندقجآ بورتح |

 محف ىنعب بابلا حقا لاش ردفدارم هدربخا یانعم هلیا م هل سک, كنو ریه

 لاقب رد هنسانعم كمحصا هها لا عم هرکصندقدناق یخدوب هدننزو لعفت ( حقل )

 ks هزبا هنوکرب هدننژو هنامر ( ةحانقلا ) ءالا لع هراکت اذا ۳ 1

 لیعف e ( رار دیا هن ردیلک یر ورق هاب یرزنکا رول وا ی کاو نوزوا

 بابلا تعف لوقت رد هنسانعم قمردی وا هب وچ یا یراک دید هعانق هدشسزو

 ا هراب هلینوکس كواو و ىح كفاق ( حوقلا ) هيلع ةحانقلا تا اذا
 رد هنسانعم كم رویسو ةدملا هیف تراص اذا احوق ح وقي ج رطا حاق لاق رد هنسانعف

 كم را های دو هدننزو لعفت ( حوقتلا ) هک اذا تیبلا جاق لاق
 مدن زو و لیفت ( ( خیوقتلا ) ةدلا هیف تراص اذا | حرطا, ج وفن لاق ردهنسانعم
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 ردصم خ و ردنوچغیدلوا یسالعا و عفرا كنابوب- قالطا هبهطنح رد هنتسانعم

 غ لاق هنسانعم ی هن رعآ هلیح وآ پودا درخ یک فوفس ییهنتسنر رول وا

 رد هتسانعم م هدننزو لاعتفا ( حاقفالا ) هفتسا اذا عیار بابلا ء اع قیوسلا

 فوم هکرونلوا قالطا هشراوح هدنزو هح رق ( رعمقلا )ەك 29 ومتقا لاق

 هکر دیب رعم یسراف شراوک شراوجو ددنرابع ندهیودا نانلوا لوانت هلسیهجو
 شراوا یا نحأقلا تعمتفا لوق ردن رابع ندوراد نالوا لوانت نوعا مضه

 سرو هو رود هنالوا یسولط زغآ ندههذ هدننزو هعرج ( ةعحقلا )
 یک رابغ نکوح هنزو كار قتع ورد و راد یرلک دید یا رفغز نع هکر ديما

 ناوفنع هلی كنددم مو كفاق ( ناععقنا ) روند هنارفغزو روند هفوک

 هرزوا بارش قبتع لوق ىلع ها رفعز نع یندوب رد هلی كيمو هدنزو

 ضوح هود هدننز دوعق ( حومقلا ) روند هنارفعز و هفوک یک زول نکوح
 یا اح واو بوردلاق یرقون عاب بویمحا قوص هدنرزوا
 هسأر عفر اذا اح وڌ ریعبلا مش لاق نوسلوا هرکصندقدناق بوحا درکو ندما

 لاعفنا ( حامشالاو ) هدنزو لعقت ( قتلا ) برشلا نم عنتماو ضوا دنع

 کر رولک مث یمج ردلعاف ما ندحوق ( حافلا ) ردهنسانعم حوت هدنزو

 رک و ناسنا ك رک رونید هندا عانتما بولوا هراک ندوص اقلطم حاقو هدنزو
 تیاغب ندقلزسوص كبو نوتلوا هسرولوا یشا ندتلع هو نوسلوا ناویح

 بولک هوص هود هدخزو هلعافم ( ةحاقلا ) روند ههود شلوا رتافو تسس
 تحاف لوقت ردهن انعم كلا عانتماو ضارعا بویمحما وص هلیسس ,هضراعرب

 مار ویو دحماقم لبا و خاقم هقا یهودر وا ءادد برشت لو تدرو اذا کالا

 یرقوب یشاب هلرسک كنءریه ( حاقالا ) ردندنافص نالوا دراو ءاهالب عبرم
 ريعبلاوا لح را ما لاق رد هنسانعم كمکید یرغوط هبیغاشا یزوک بوردلاق

 هک روئلوا لامعتسا هندانعم قعوط هکوک یورو همصب ضغو هسأر عفر اذا

 كفلزوا یسهلبتسس لالغ و هب عمش اذا هفناب متا لاقب رد هیانک ندکلنیب دو
 قلوب ینلاک یسهلبنس یادغبو قیقدلا هیف یرج اذا لبنسلا تا لاق رد هنسانعم

 كغايريسا نالوا معا دنن ىد رکو اڪن اڪ راص اذا ربلا تا لاق ردهتسانعم

 لاق دهنتتسانعم قمردوط یرقو اد بویم«ردنا اا یتشاپ ندنس هقباضم

 4وق دمو راصلا ین فلولا لاق هقيضل اعوفرم هتسار كرت اذا ربسالا لفلا ےتا

 مالسلا هيلع ىلا هل لاق ههجو هلا مرک ىلع ثیدح هنمو [ نوممق موف ] ىلاعت
 اباضغ كودع هيلع مدش و نییضرم نييضار كتع+ و تنا هللا ىلع مدقتس 1
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 لیتر و لونلثرس هکر دهتسانعم اا ةلماعمل دن و سس هنیرب یرب هدنن ژو هلعافم

 ةي نوخوب(محساقلا ) :دشلاو سیلاب لماع یا هسبای اذا هعساق لاق رونل وا ریبعت

 هنالت رص یشیدهدنن زوماطق هلا همصم نیش ( حاشف رظیاغ یا حداق بوت لاقب روند

 حاق یا عشاق پوئلاقب ردکید ظیلغ هکر دیفدارمو مال 3 حاق ( حشاقلا ) روند

 یخف كاق ( حلا ) هنسانعم سبا روند هثیش یروق هدنزو باغ ( حاسقلا )

 [یفق معفف لاق ردهتسانعم كع رک ندن آ بوروک هبرک یهنسن رب هلی وکس كنافو
 لاق ردهنسانعم كليا عانتما بويقسيا ینا یاعطو ههرک اذا تكآالا بابلا نم

 بوکود قشموب یک ردیا فوفس اود یهنسن ریو هنع اتما اذا ماعطلا نع عفف
 ( ةحفقلا ) ءاودلا فتي اك هفتسا ادا یشلا عفف لاقب رد هنسانعم كلتا فوقس
 ( ءاعفقلا ) روند هنغاب ءرک هزات شلغاص یدوس نویف هنیرزوا هدننزو هنیفس
 یهو ءاعفق هجا لاق روند هرابغ ناغآ هاوه لاتح لاتح هدننزو ءآ رح

 هراشید هدنازو بارض ( حالقلاو ) هلنیتخف ( قلا ) ام بعشلپ ابوعث یرت نا
 هنسانعم قمرارص راشید ردردصم ر ردع-ا ح الق رونید هغلب راص نالوا ضراع

 هدننزو لیعفت ( حلقتلا ) ترفصا اذا عبارلا بابلا نم احلق ناتسالا ثق لاق
 یک ریعبلا تدرق ردنوحما بلس هکردهنسانعم كمردیک ینترفص كراشید هلحالع
 هجوق دوع مقلانم جاعتو هنانسا قن یالوهجلا ءان ىلع ٭ ملقب دوع * لثلا هنمو

 جرم روال وا بر هدهدن اف یس رول زم لثم ررارص یرلشود هکرونید هب هود

 دساف یساوا ربغتع یول كرل شید هرزوا ینیدلوا حورشم هدهط بتک 4 رد
 ناجرم و یزونو كيک شاپ ردا تئشن ندطلخ شلوا نفعتم د وخ[ ندراخم
 تردكسمو مهرد ررب ندر رهاس راو یطصمو وحاو مه رد سننه راد ندنربره

 بودا هلازا ییریغت رلهروس هرلشید هعفد جاقر بودا قع هحا رلنو یادغب

 هنسانعم حهو بو رونید هسابل ول ریک هلل رسک كفاق ( قلا ) درب و الج تیافب

 شمرارص یشید هدننزو رجا ( مالا ) رونید هراج هجوق هلیعف كفاق ( ا )
 یراخلا ما ن او روند هنکح و قو و نود ءا یوم روشد.« یشک

 طخ هدننزو لعفت ( مقا ) ردندیاعتا مقالا يبا نب تباث نب مصاعو ردندنندحم

 ندتنحم هکرد هنسانعم كلبا راکو بسک هلتحز و میر بوزک رایدب راید هد مایا
 بد را ( قلا ) بدملا ف امف بسکتاذا دالبلا نالف مقت لاق ردرارص یرادید

 ضي رعت ه یرهوح هلکن و فوم ردیاب م O عطوم رونید هب هحوق کو ۱

 ردهنسانعم كع یروپس عوج كنهنسن رب هدنزو هحرحد هلاف ( ,فلقاا ) ردشلیا ٠

 ندنابوبح هل وكس كم و یف كفاق ( قلا ) عجا هلك | اذا ماعطلا اق لاقب

 تعفر هدنللصا م هکیدد هد اف روو هکر ید ح راس هنس انعم رب روند هیادغب



 ےس

 لاسا نرادو رو هنحما دارم هکروتید هبهلوکرپ ندفرظ ناتلوا ربیعت قلزوط
 هدیسراف ردقحهلوا یرکدید كلرپو هدننا قلزوط ردفرظ نانلوا عضو جاوح
 هتسانعم رز ابا رود هنحشاوح ماعط ليڪ كنا (,ع.زاقتلا ) رار د نادرازفا

 یزمرقو یراص هدننزو هعرح ) ةحرقلا ) ردع وعما ید رفم یک بیداعت و و

 رولکح زق یج رود هبهش رطو طخ نوزوا نوزوا نالوا ندرلکنر لشیو
 رفز ( ح زق سوق ) ردهتسانعم عافترا كلکسکو هحزقو یک فو هفرغ

 روید اوه راد نانلوا ربیعت هغاص کلا یطلغ هیامس مالع هدننزو
 هرزواروک ذم هجو ردذوخأم ندهحرق نانلوا رکذ رولوا ثداح هدهبطر تاقوا
 دنعو ردشفلوا هيض هيس یعافترا دوخاپ نوچ لوا لقشم ی هولتم قیارط

 ندمع كولم لوق لع ردیفما كلتش رف نالوا لک و هرزوا باخس ۳ شضعبلا

 كناطخ ر حرق هک رد حراش ردشلوا فاضع هنیرب كرانو سوق ردیمما كنیرب
 سابع نا نع یور ردشلوا مقاو یوب یہ ندریعت ح زق سوق هلغلوا یمسا

 یهتا [ هلا سوق اولوف نکلو ناطیش مسا ح زق ناف ح زق سوق اولوقتال ]
 ردق هروک های تكحابصم ردیعما كغاطرب هد هفلد نم هدشزو رفز ح فو

 سوقو ردفرصنم رغ اتو لدع هلغاوا لودعم رد هتسانعم لاع هک ندحزاقا
 ناطیش مسا دوخای هتشرف مسا ضعبلا دنعو ودیعج كنهحرف ارز ردفیصام عرق

 | حزاقرعس لاق هتمو رد هنسانعم حل مو لاع ( ح زاقلا ) ردفرصنم ريغ هلغلوا

 (ح رقلا) روند هرکذ نالوا نتمو بلص یک قزاق ح زافو ردزاجمو و لاع یا

 ج زفت لاق ردهنسانعم قلوا ولقادوللاد قوح لاتح لاتح تاب هدننزو لعفت
 رب هيث هنحاغا ربحا هدننزو مظعم ( حرقنا ) ةريثك ابعش بعشت اذا تابلا

 یکو نویف هدنزو بارغ ( حارقلا ) ردندنراجشا هیداپ هک ردیعسا كرجش عون
 هتسانعم هعفرم ردیعج كنهح زاق ( ح زاوقلا ) ردیعما كضمرب صوص هنعلق
 ترتثکت لاق ردشفلوا قالطا هراقح رابق نالوا ثداح هدنزووص هلتسانم و

 هدننزو هحوسف ( ةحوسقلاو ) هدننزو هحاسف (ذحاسقلا ) هناخافنیا ءالا ح زاوق
 قلا حس لاقب ردهنتسانعم قلوا كب هتسزرب هدننزو هحوسف ( ةحوسقلاو )

 هغلوا یوق یرکذ كنهسکرو بلص اذا ثلاتلا پابلا نم ةحوسقو هحاسق
 كکوبو هظاعنا رثک اذا لج را محسق لاقب ردهنتسانعم كْک "هماوق قوح قوح
 هسکرب دوب هلیرسک كنوز ( حاسقالا ) هلتف اذا لبلا حست لاقب ردهنساعم
 هلن یتخم ( قلا ) ق ینع لج را جمقا لاق ردهنسانعم قلوا ربثک یرک ذ ماوق

 روند هنس» روط معاق بويع أ ی لازبالا دعد لوق ىلع رد هنسانعم سس قی روق

 ) ةڪساقملا) روند هش ولت الص هک رد هنسانعم ع وسقم هدنن زو باص ) حاسقلا (

 هلع افم



qor 

 ) هک روت ا نالک هرکص ندنسیعت وا كن راذآ یشوف هلیس دان لعاف ما ) حد رقلا

 مرحرب لوضف همدآرب هدشزو ماع رسا هلا همج" لاذ ( حاذنرفالا ) ردجراخ

 (حنن رقلا ) ىلع یتح یا نالف ىل ح ذنرقا لوقت رد هنسانعم كلبا دانسا تیانجو
 یا حذن رقم وه لاق رواد شک نالوا هدامآ هداسفو شن هلیس هی لحاف مسا

 سرفرو رددآ رش عونر هلی كنهمصح یازو كفاق ( ح زرقلا ) ملل دعتبم

 هدنن زو هدف ) دحزرقلا ( رددآ سابل هن وکر ص وصم هننا وسن ب عو ردا

 ردندآر ےش كح وک هن وک رو هب ه ربس ع و رو روند + وادی رودو ۱

 لاقب ردهتسانعم قمارجص نیقن نیش هدننزو هجرحد هلا همجم نیش هر ( عش ر ها )
 روند هم ناغ وص هک كفاق ( ح رقلا ) ابراقتم ابتو بثو اذا لجرلا مح برق

 كفاق هدیوب یک نوکو دوو روو زوط هنسانعم لباب روند هنشاوح بن

 رونیدهنسجتئاص كحماوح نالوا رک ذ هدننزو راطع ( حارقلا ) ردزاج هدف |
 حدم ( حرقلا ) هنسانعم هيلا رخ روند هثسرت كنالپ هلرسک كفاف ج رقو

 بابلانم احزق ردقلا ح زق لاقب رد هنسانعم قموق یحاوح ماعط هم رها هدنزو

 ندربیل و یمسق كيوک هدننزو دوعق ح وزقو حرقو امف ح نقلا لعح اذا ثلاثا
 هلوب بلکلا ح زق لاق رونلوا رمبعت كيس هک ردهنسانعم كم هشيا پودبا عفد ۱

 ناحزقو ح رقو اعفد سرا اذا میارلاو ثلاثلا بابلا نم احوزقو احزف حزقو

 ینیدلحآیغابق هک ردهنسانعم ,قفالبط یتسهلوقم ماعط ناقح ندیدنک كلوح هناحف
 هلیسح قعالمط نکیا رراقح زونه ردب زاجم مانسا دوخای ردنرابع ندقهرشاط یک |

 ردقلا هدر هسا هج رك امم ج رخام ترطفا اذا اناحرقو عرق ردقلا تح زق لاقي

 بطاع ترطقاو ماکنم تحرق نکل ردطویشم انک اس ترطقاو اعوفرم یسهک
 كيوک ح زقو ردبلاغ قالوا باوص و هکلب رولوا ماس ندفلکت هسلوا یسهغیص

 "یشلا ح زق لاقب رد هنسانعم قلوا عفترمو ردردصلاپ هیععت رود هنلوب كنم |
 ماعط هرج یغدوب هدننزو لیعفت ( شیزقتلا ) ح زافرعس هنمو عفترا اذا احرق

 بذک همالک و ابیف ح رقلا لعح اذا ردقلا حرق لاقي ردهتسانعم قموق یحاوح
 ثیدلا حزق لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كهرب و تش زو نسح نیزسقماق

 ردهنسانعم قموق لو هند نوح قلوا قوح یشع كجاغا و هشز اذا
 لو هدهند تكحاغا یک یرلک دک و د هر وک نوجا قک وا هه ريس و هنک |

 اه رغ رثکیلالوب هیف لعج یعی هلو اذا ءرهسلا لصا ج زق لاقش رب

 یسەچپ ك كب وک هدن رلح وا كنب رالاد كحاغا د وخ اب كتاب ضعب دولوا مسا 2.زقتو |

 هنظفل محلم هدننزو ریما ( .رقلا ) روند ه هبعش نالوا ادیب بعشتمو هدرخ یک |

 یه نر هلع هدینزو هسنکم ( دح هقلا ) رزق ج لاقت رونلوا رک ذ امانت | ۱



qo 

 هسیاتحاح كب نزسکلبا ركف ىد یلوصلا نکع ردهنسانعم كسیا هليقبرط
 دهودشعاغل وا بوکر الصاو مک اذا اذکی هلع حرا لاق یک كء د نسر رو

 ۱ "اذا ریعبل | حرقا لاق رول وا شع یسدنک لوا لا هک رد هتسانعم كلا بوکر

 نده رقو هکردهنسانعم قمزاق یوق هدر نایلوا وص و بکرب نا لبق هکر
 یارعش( ج رقلاوذ ) ءالاهیف دجال مضومق اهرفح اذا ارثپ ح زعقا لاقب رددوا

 هدقدنلوا لتو یرد تموم ردسقل e ن سیقلا ها روهشم ندهیلهاج

 اشا هدننای تدمرب هل اعر نسح یخدلوا پودیا اجا همور سصیق نوجا دادقسا
 ی: هتداسقا دداسح ضعب ندقع یدلبا عاچرا هن راید هلا هدعاسم هن زایی و

 كس هلکلیا سابلاو لاسرا تعلخ موم“ ر ندنسهسک ۱ هلغلوا ربغتم یصیق

 وذ هدنلالخ ىلع هلفلوا توف اراتم بولوا ثداح رهحرق هدندوحو ندن رثأت
 وذ سیقلا * ما هروک هندی ور یطویس هرید ح راس یدلوا بقلم هللا حورقلا

 یدالوا رق یعوج بویلوایدالوا كکرا الصا ردهلیجو ءاف هک ردبقلم هلا ج رفلا

 ( حرقلاوذ ) ردیفععم ح ورفلاوذ ( ح ورقلاوذ ) ردشلوا بقلم یتبم هنغيدلوا

 سرف کیا هدشنزو ءار ( ءا غلا ) ردیقل هجافخ نب بک ندارعش لنیتعف
 نالوا هده ای ردكنهدلب ما فیطق هدنتبالو نیرح هدننزو بار (حارق) ردیمسا

 هد زو ءاربش هلسهین رغصم ( ءا رقا ) ردید آ هب رقرب هدارواو ردیسا لحاس
 كنود رععبلا ءاحشرقو رولوا هدننراق كنبسف تآ هک ردهئسنرب یک یبوا كغایا

 زونه هدشزو هئدحم ( هح رقملا ) ردهدنرب یسهدعم كناسنا هک روند هتفاسروق
 انی )هج رف دنا هک روند هرلوود لوشو روند هزامرخ هزات ندا كاردا

 مهاوفا ف تئدح اذا ةحرقم لبا لا هلوا ققراصو دوملوس یرلقادود هلغمل وا
 ردعض ومرب هلیعح كارو ىح كنءره ( حرقا ) اهرفاشم كلذل تلدمتف حو رق

 یرقلا یداو هدننزو یرکس ( یرقلا وذ ) ردعضومرپ هدننزو ءایبرج ( ءایحرق )
 روندهروک و ییا هلیسهین هنو یم كفاق ( ناتیحارقلا ) ردعضومرب هدلحم مان

 څ رقت لاق ردهنسانعم قفل رضاح هدننززو لعفت ( ح رقتلا ) هتسانعف ناب صاخ

 رلیححف كفاقو ردد آ شاق هنوکرب هلیعض كلادو كفاق (حدرفلا ) امت اذا هل

 روند هنویم یرا یخدو هدننزو روبز ( حودرقلا) روند هنوهیریاو رددزنابز
 رد هنسانعم كلعا را رفقا ییشنالوا بولطمنددنک هسکرب هدننزو هج رحد (فحد رقلا)

 لجرلاح د رقلاق رد هنسانعم كليا للذئو هئم بلطب اع رقا اذا لج رلا حد رق لاق

 هح مو هدنزرط زوج لوش هيض ۵ رللاد و كرلفاق ( ةحد رقلاو هحود رقلا ) للذ اذا
 . لاقب ردیا روهظ هدنروقح یزاغوب كنالغوا نالوا براقم هغولب هک رونید هکک
 | قهارلاقلحف رهلغت ةزولاک مظعلا یا هتحدرقو هتحود رق تدبف مالغلا قهار

 حد رقلا

 ا

۹ 
 ی

 ا

N TE. mI" 

۹ 

 اس و se نرم سرا یاس و کیت ن شا

 یا نفذ



 ۱ ۱ ٩۹۱
 سس تست تست سس سس سا تم تست ی

 هدنشابرب كرفاحو روند رفاح هللقنرط نوتو روشد فخ هنایلوا یتئرط یک

 ترد ین هننالوا هدنشاب چواو عذج هتنالوا هدنشاب کیا رونید لوح هتنالوا
 یرل_شید بو راب شیر هک روند حراق هن رک هنساب شیو یعابر هننالوا هدنشاب

 اورو قاتلا ٽح رق لاق رد هنسانعم كمر واب لج كىەقائ حورفو رد الوا ما

 هک هنساتغم بات بآ روند هبوص یفاص هدننزو باع" (حارقلا ) اهلج نابثسا اذا

 هکروند هضرا لوشو روند هن هنس شغیو صلاح رهو هوا شفاه راق هت رب اکا
 هیوجا رولک هبحرفا جن هلوا رب صلاخ بویلوا یرتا جاغا و وص اعطق هدنآ
 زا شوا حالصاو ری بول وا سطن نوحا س رغ د وخاب عرزو هد زو

 هدنن زوساط رق (ح او رقلا) ردیمما فاع ٽ رد ەدى ەك وا دادش حارقو روند هیالرت

 سو عرز هدرلتوب هدننزو ءاي رج هل رسک كفاق ) ءایح رقلا و ( هل ای ( حایرقلاو )

 هب هقان نالوا نوز وا یرلقایا حاورقو روند هبالرب شفل وا ح الصا بونلسطن نوعا

 څوارق یج روند هنحاغا ام رخ دال واسلما زود تیاغد ید بول وا نوزواو روید

 یراکچ وک بودا ع اتما ندکمجا هلبارلءود كویب ییوص هک روند هبهودل وش ورولک
 هيام" هدنرزوا هک روید هنادیمو ءاضف زرابو قحاو هلوارګا هج هلی هللا ران آ هدکدلک

 ( ناحرقلا ) رونل وا ريبعت ءایسل اتش هک هیلوا هنسن یسهلوقم رهشو فقس نالوا لئاح
 جارهسا لوا لا ندییوق هدنن زو هنیفس ( هح رقلا ) رونید هنالسرا هدننزو ناس

 هح رفو ایم طننساام لوا یاتبلا هح رق تبرش لوقت رونید هبوص نانل وا

 ةعط یا ةديج دحم رق نالفل لاقب رولوا قالطا هتعبط ینیدلوا لوبم كناسنا
 رد بتا رع زام قالطا هع رق هتعبط هک ردشعد یزاربش ةمالع هدنح رش حاتفم
 نانل وا طابنتسا لوا دا هدعب رود 4 یب و نانلوا رفح و حر هح رق لصا ارز

 نالوا ىلع ندنآ هتسهلوقم هبطخو رعش نالوا عادتا هدعب رونلوا قالطا هثیش

 ردقی رط رصخا قه وا هيشت «رمب ندم ءادتبا نکل ردشفلوا قالطا هتععط

 هلوا یا "یشلا هح رف تذخا لوقت رونلوا قالطا هنلوا كهنسن ره هك رقو

 ندی وق یکهح رقو یدنلوا رک ذ هکرونید هراهرای هلیعض كفاق ( حرقلا 2 درک ابو |

 كيآورونل وا قالطا هنسهزانو هنلوا كئیش رهو روند هیوص نالوا طابنتسا ادا

 ییوفقوت ی, نعي ههادبلاب هد زو لاعتفا ( حاربقالا ) روند هنوک چ وا ندنل وا

Xaعام” ريغ نهو ابا را یا ةبطخ تحرفا لوقت رد هنسانعم لوس زوس ر  

 لوقت زدکلیا .حا رسا ندنکلیدنک دارم هک ردهنسانعم كلتا طابنتسا هنسنرب
 كليا رایتخا بویلودنروا یهنسن رو عاس ريغ نم هتطدتسا ادا *یقلا تح فا

 هنسن روهظو رب ند هح رقو هزنخاو هتسشحا اذا ۴ یشا تحرتقا لوقت ردهتسانعم

 کم یی هنسن رب نر هک و هتعدتا یا سالا ا لوق رد هنسانعم كلا ادیب ۱



۹9 

 الصا رود ءعحوح لوشو هل وا شمالوا زوبا الصا هک روتید 4 هود لوس

 يص لاشو طف برح ۸ ناک اذا ناحرق ریعب لاش هلوا شمرقح قمارقو كچ

 نوناحرق هنع هللا یضر رع ثیدحق اماو ءاوس مح لاو دحاولا ردح مل اذا ناحرق

 ماشلا لخد نارع دارا ان ردشلیا تراشا هثدح وبشا هلکنو فوم هيغل یهف

 وو نام و دمع تاكا نرم كغم نم نا 4 ليقف ات وماط رهن یهو
 تقل یروص عج هلغلوا رارب جو د رغم هرزوا روک ذم هحو قع هيغل ی

 ب رح ردکع د رلم دآ نايم رقح ءااو الصا دارم E رف هدارون و نو و هفیعص

 نالوا هتسانعم صااخ کنار هداروو ردفا هیبشت هب هود نیمروک یت علع

 قالطا هنالوا همذلا "یرو ج راخ ندهنتسنرب ناحرقو ردذ وخأم ندحرقو حارة

 ۳و راخ رمالا هه نم نا رق تنا لوق ردندنسانعم ضولخ ید و رووا
 ناک اذا ناح رق لحر لاقي روسنلوا قالطا همدآ شمالوا رضاح هلادح و كنج

 دض هلا لوا یانعم زد دا ق والطا هیسک شلیا تباصا ايو طق برا دهشپ مل

 هدانعم و و ردذ وحأم لددح رق هدانعمو و 2لا هم ازا ناحرف لخر لاش رول وا

 یربو ج راخ ندهدامرب یکن اح رق هدنزو یارغ ( جارقلا ) رولوا ثن ومو رک ذم

 ه رق پویلوا یودبو روند هیسک نیمروک لاتقو برح الصاو روند همدآ نالوا
 ورور هدننزو هلعافم ( ةحراقلا ) روند همد[ یورق نالوا مزالم .هدهبصقو

 (ح زاقلا) ههحاو اذا هح رق لاق ردذوخأم ندنسانعم سرفلا ةر رد هنسانعم قلوا

 رول وا هرکصن دک دت ما یرلشید هکر وند هب دباد لقن رط نوت ش درا ییشید

 مکر رولک ح رقو رولک حراوق ىج روند لزاپ ه هود نار 0 هب هب رک لوا ۸

 هح راقو یک یرک ذم روند حراق هد شومو رولک جمیراقم قرهلوا ذاشو هدنژو

 دولوا ح راق هلکن آ ناویح لقن ط نوت هکرونید هنیشید یزآ ح راقو هلباه روند
 یا هودو را ربد ۳۳ ق هدقد رب سرا ناو رح لقن رط نوت هک رد ح راش

 قالطا هنالسرا ح داقو روند غلصب هدقدراب لقنرط لاتحو روند ل رب هدقد راپ

 هب هقات نالوا والب کل هبکو روند های نالوا ولنادیم یییام ندشب رکو روتلوا

 سب زآ هاد ىلقن رط نوت هدننزو ح رف (ح رقلا و ) هدنزو د وغق ) ح ورقلا )

 ِ نم احرق رو و احو رق سرفلا حرق لاق ردهنسانعم قاوا ح راق بو راب

 یرلشید كنهزوک ذم باد ح رقو ح ورق لوق ىلع احراق راص اذا میارلاو ثلاثا

 شید نالوا هد ناب هوا لرلشید یرلکدید هیعابر دوخای قاوا ماع نوش هلطاب
 ردشد تزرد نالوا هدنس هک ۱ كرلشید كوا هیعایرو رده سانعم ثمر وشد

 درلن و رول وا ٽپا یشد ۳ هدنرب ۰ رکصندکد شود ش بد نالوا هدنس هست ۱ كی آ

 || لغو ءودو رونید فلظ هناویح یلةنرط لاتج هکهلوا مولعم ردرب جرم كنعوج



۹4 
 ك : بس ی یو سس
 همدآ رب هدنزو لعقت ( ح ذقتلا) عااد هحذاق لاق رد هنسانعم تیک وس هدنن ز و |

 اذا مشب هل ذقت لا رونلوا رعبعت قعاص مش هک تلبا راهظا مث بولوا رک رش
 ضداع هند هلیسففوط كنسهلوقم حالس هلیعضو یعف كفاف ( ح رقلا ) درشت

 هلیعص و هب ه راپ عی هن را آ یف كؤاق لوق لع رد هح ر ید رقم رو د هيه راي نالوا

 حرقو روند هراهراب ناقح هدندب ح رقو ح رقو روید هلاودرد نالوا لصاحندنآ

 اذا ثلاثلا بابلا نم احرق هح رق لاقي هتسانعم قامهرای رولوا ردصم هلي كفاق
 عیارلا بابلا نم احرق لجرلا ح رق لاق رد هنسانعم قم رقح رلهرای هدندیو هح رج

 هداف رود هب هطویسو هفجرابق لوش ناقج هدند ح رقو ح ورفلا هب تجرخ اذا

 ینیدلوا ضراع هلغاوا دیدشكب هکرونید هنتلع قازوا لوشو هلوا شما آ بورا و
 كلا لاطباو هلاقم هلسقح یلطابو وغل ح رقو هلوا ردا كاله ینرلکش وک هود

 لاطبا كنیضاق زدلمعتسم هدانعموب یغد حرج هک روتلوا لامعتسا هتسانعم
 قلاب هحرف لاش ردا رادجخ ز ینآ هلقح فیس هک ایوک یک یبدلیا هبذاک تدامش

 یضرا هک روقوا لامعا: هتسانعم قمزاف یوق هدلع نالوا و
 (حیرقلا ) ءالا هيف دجوال عضومف اهرفح اذا ارثب حرق لاقي ردبا ح و رجم هد ورب

 یش لاق ردهنتسانعم صااخو ردهنسانعم جورج هک ردیفدارمو هدنن زو جرج

 نل هفشلاق بولوا ادي زونهو ردشلیا را کت یو فلوم صلاخ یا جی رق

 ردندنلاجر كدسنیث رقلا یول نب ةماس هکر دیمسا لخحدا نا ځرقو روید هدولو

 نالوا یرهراپ هدنندب هلیصف كم ( حو رقملا) رونید هنیوص كدولب هیاعسلا عیرقو
 هلوا شفشآ بونکح هکلشیا قوح كب هک رونل وا قالطا هلو لوشو روند هیسک
 كنهسکرب هلبرسک كەز ( حارقالا ) ابوح راصف هيف را یا حو رقم قیرط لاق

 حرقا لاقب رد هنسانعم قلوا قلزو وا كب ییعی قماعوا هنتلع ح رق یرلهود

 ردهنسانعم كلی التم هب هح رقو دیدشلا برجا یا ح رقلا مهلپا باصا اذا موقلا

 سس سد

rیر سس  

 لاقب ردهنسانعم قلوا ح راق راوط ىلقنرط نوت و اح رق هلعح یا هلا هح رقا لاق
 تداخ هدندن و هع رح ( دح رقلا ۱ رک ذیساک اح راق راص اذا سرفلا حرقا 8

 نع نده رغ نالوا هدنلا ف تاج ةو یدنلوا 5 هک روند هبه راپ نالوا "

 هسح قو رونلوا قالطا هغفلق آ نالوا هحزآ ندضای نانلوا رببعت ریا حابص
 لوقت یک هرغ ردیکیدلبا روهظ زونه هک رووا قالطا هنسادتناو لوا كئيش ر
 قالطا ه هاب لوش هدننزو ءارج (.اعرقلا ) هلوا یا ءاتشلا وا می را ةحرق الصو

 امیف یا ءاحرق .ضور لاش هلوا شچچآ رلکچج ضایب یراجشا ااج هک رووا
 ضایو كج وک هکردیسا راتنم عونرب هدننزو نامع ( ناحرقلا ) ءاضیب ةراو
 ۱ ناحرقو رد هناحرق دوخای حرقا ید رغم رونلوا ریبعت راشم یلابو رام قآ ردیالوا



 رو روصا اب هیعست و و رذقح هلوا ےل هر اک رود هک د روف نالوا هدشیدو هدحاغا

 | هک ردهنسانعم قفلروقح بوناب هنجشا زوک حدقو رک ذیس اک رونید ید حداق
 | .دنزو لاعتفا (حادتقالا) تراغ اذا هنیع تحدق لاق رولوا یک حدق یسهراد

 | ندکنوح هلا هصکو حدقینعع داب حدتقا لاق ردهتسانعم قابقج قامقج ید و

 لاعا هد هدامریو هحدقلاب هفرغ اذا قرلا حدتقا لاق ردهنسانعم قمرتوق ماعط
 رد وخأم نالوا یانعم هکروتل وا لامعتسا ةنسانعم كليا رییدنو یأر هلتورو کف

 هدننزو دادش ( حادقلاو ) هدنزو منم ( حدقلا ) هرد اذا مالا حدتقا لاق

 هحادقو هدنزو دادشح ادقو رونید هنبرومد قاق هدننزو حابصم ( حادقلاو )
 رلیصت روس ه هعقک هدنزو ربنم حدقمو روند هنشاط كغامقح هلاه

 هک روند هنیکت دروق نالوا هدشیدو هدجاغا ضعب یک حدق ( حداقلا ) روتللوق

 حداقو لاکا یا حدافو رک ذ اک حدق نسلاو رجشلا مقو لاقب ردقج هلوا یسهنخر
 نشود هحاغاو هشبد هاب اه (دح داقلا) رونل وا قالطا هر التح نال وا هدح اغا ضع

 روند هماعط قلم ردلاطرب هللا هجک هدننزو هفرغ ( هحدقلا ) رونید هرفجروق
 روند هکنیس هدننزو روبص ( ح ودقلا ) ةفرغ یا قرلا نم ةحدق یتطعا لوقت

 (حدقالا) رونلوا قالطا هبیوق نالوا لباق قغلآ هلا لا یروصو هنسانعم بایذ
 ةابروح هدننزو ریما ( مدقلا ) هتساتعم بابذ روند هکنیس یتدوب هدننزو رجا

 هب هی نالوا هجولتجز یسفن  هلبا هچګ بولاق هدنبد كلوج لوق ىلع روتید
 قمردنارب هفقلفراو هک ردهنسانعم ریعضت ققلقرا ین آ هدننزو لیعفت (عدقتلا) روئید
 دنح هدقدلوا كج هدیک هکنح دوخای هیهدیعب هفاسم رونلوا ریبعت كا قارب یو

 ۳۱ ززردنار ملکفردت کسو پو رد رک نوکر ھو لیلقت ینع مدنقم زور
 احدقن سرفلا حدق لاق رولوا كليا ددحو ماض یک قوا یعی یک حدق

 لاقت رولوا یک هساک هک ردهتسانعم قعاب هنا بوئل روقح زوکو هرمض اذا

 : قانشح یتع ردمما ندرات ح ادتقا هل رک باق ( ةحدقلا ) تراغ اذا هیع تحدق

 الأ مهل لعجاک ذلط ةحدق سانا لعلب هلا ءاشول ] ثيدملا قدروام هنمو رونيد هنقاچ
۷, 7۳ 

  ا غار هدزوا سان یدیسلیا قلعت یس هيلع هدارا كلاعتم یادخ ینع [ رو هحدق

 | لا تیانع رو غاپرب هک هتن یدیا ردیا اقبا هرجا تلط بودیا لاسرا تلظ
  (هخدقلا) ردعا هتسانعم رییدو یار هحدقو یدلیا اقا هرحما ایضو روت دنوکو
 ال ققاچ هرکرب یغعامقح ردهرم ءانب ندنسانعم دنز ح دق هلیئوکس كلادو یخ كفاق

 ۱۱ یرکدید هوو رونید هنجوا كابل هزاتورت هدننزو باتک ( حادقلا ) ردهنسانعم
 1 ( ناع دیقموذ ) ردیدآ عضومرب هدي رايد مو رواد هن ر ریلق مالمو هزات تاب

  هلعافم هلا همم لاذ (ةجذاقملا) ردبرب هدنع كولم هكرد ناهلا نبا هليس هيب ريغصت

 هدنزو



 3 ۹۷ و

 ردصم هخ وصف و هنسانعم قاصلاتب ر دریا لیک كفا ( دح وسقلاو )
 صلخ اذا لوالا بابلا نم ةحوعف "یشلا ےت لاقب هنسانعم قلوا صااخ رولوا
 حاعقو مق یا عا لاقب رد هتسانعم صااخو ضحم یخدوب هدبننزو باغ ( حاعقلا )
 هللصاو هضااخو هصف یا رمالا حاق لاقو صلاخ ةحوعقلاو هحاعقلا نيب یا
 دلب لهاو لوخد هراضما ی ءهلک مث لصا هرزوا ینیدلوا مهفنم ندناهماو ح ورش
 ذخا ندنتهج یبطو صولخ هدعب بولوا عوضوم هىا عا نایلوا طات هلا
 رل دليا قالطا هبقاجو ظیلف ره ندنتهح یتظاغو تظاظفو هبهنسن صلاخ ره ها

 رد هنسانعم یشن ود پودا ددرت هوا یرب هد زاغ و سس هدنن زو هلال ز ( قحا )
 كلوڪ یممش نوي و هقلح ف ددری یا 0 هو ص لاقت یک یدل رخ

 (مقسقلا) تعخ اذ ذا د رقلا روا لاق ردترابع ندنس رص هدنلکشن ر
 مظعلا وهو هعفص یکشا لاقب روند هکک ندیا هطاحا یږد هدش زو ده ده

 لعافسا ( من او ) هدننزو لاسلی ( حاقعقلا ) ردیدآ مضوم رو ربدلاب فیطلا

 ثكفاق ) e ( دن دش ی ر و حاق برق لاق رد هتسأاتعم دیدش لیس هين

 ح راش روند هکمجا هلهجو هدایز ندکمحا هلرلتهج ع رجو تع یوص هلرحف
 دابع نا ردشفلو لفاف نکل بودا ذخا نددابع نا طیم یو فا ّوم هکر بد

EYرد کس هرزوا یییدنلوا . رک ذ 4 رک ر دویم ندنرببعت بقلا قوف او  

 یدابغ نا هدو ید ییافص قتح روا وا هج رقو ندکک یراکدد بق ردکک

 نآ روند هقوا شمالروع نرو كلب زونه برک كفاق ( حدقلا ) ردشلیا در
 ندقدلن و هدمد روند حطق هدکدلیک ادعا یم قوا هکر دعا بی رب هع“ رو رسا

 روند مس ه رکصن دک د ل روک كلی نرع و حدق ه کصن دقدل عوط روند یرب هرکص

 عج و هاب رسک كاف رولک حادق یج ردهلتهج و ی رک دید حدق هنفوا را ینا

 سرفرب هدنسهلسق ینغح دقو ردقج هلوا ییا عج هک رواک جداقاو رولکح دقا یتاق

 یمدا ییاوص ییدلیا باعیتسا رود هنن اق وص لوش هلند ( ح دقلا ) ردیععا

 ندجاغا كرک رولوا سنج ما هکر دیمسا عماج ینربیکو ریغص لوق ىلع هرداق

 رد رک دتا ربع قانحو قادرو هساک هدیکرب نوسل وا ند روللب و ندقاربط 4 رکو

 رونی د همدآ نزود ح دق هدننزو دادش ( حادق ( رولک ح ادقا یعجرارپدید هرکسا

 فا يحدف هدننزو هبانک ( ةحادقلا ) رد ةن سانعم هعناصو ىلوق هذه و تل وه

 نعطو لخد هنسنای هلض ع كن هسکرب هدشزو حدم ) ح دقلا ) روند هتءنض

 نرو هيف نعط اذا ثلاثلا بابا نم احدق هبسنق حدق لاق رد هتسانعم كلیا

 هقرخ ادا حدقلاف حدق لاق رد هنسانعم قمراپ لید كنرع قوا نکیا درو
 | حدقو دءآربالا مار اذا دنزلاب ح دق لا ردهتسانعم ققاچ قابقحو لصللا یر

ea 



 (ةحاحقلا ) ) روشد هزورف و هن واق ماخ عقو رولوا شملوا ش ارباب و طظیلغ صااخ /

E 

 1 ۱ یی ج روث د هش نیک رح و تشز ردفص و هدنن زو ربدآ ) حشا ( نسح دض سماذنا

 هیعبق هدنشوم هدنزو یتق رولک یخو هدنب زو یراکس رواک یابقو رواک حاق

 هدنشاب كشريد كنکیک و زاب جرو رب سسک تفت رولک حابقو رولک میابق یعج رونید

 هنف رطکیا رود هنیرب قجهشواق كغلیوا هللا ردلاب لوق ىلع روند هنجوا نالوا
 هحبقو هتسح بر لاق ررید ن سح ۸ رد راو ید كکرب هدو زاب و رارید ناعیق

 هدنزو حدم ( قلا ) هدشزو باصم لرد ید حایق هنیرلکدد چ و

 هحق لاق ردیفدارم تنعل زر كلا مور و دیعب ندلاح نسحو ندربخ

 نم ] یامت هلوف هنم و حوبقم وهف رينا نع هاح یا ثلاثلا بابلا نم اح هلا
 وسو نابح حو ةركنم ةلاحم نيموسوملاو ريالا نع نیدعبلا یا [ نيحوبقملا

 ايق اذا لا ےک لاش رد هنسأانعم ق رقح ارو یتشربا بوشد سەل وقم

 ( هلاعف ) e اذا ةضيلا مه لاقب ردهنتسانعم قمريقو اههق ج رخ یتح

 _ ]| رریداعفسو هلاعف هلعابا ىنظفل اعقس هک هتن ردلوعفم هرزوا ةيردصم فوذحم ىلعف
 : ( حابقالا ) یدنلوا ناپ هدنسهدام ج ردکعد نوسلیا دیعب ندربخ یآ ادخ

 لاق رووا ربیعت كتا تحابق هکرد هنسانعم كلشیا شيا خیر هل سینک كنه
 E ۶ و ات تیروک حیف يونس رب ( حابقتسالا ) میبقب یا اذا لجرا خقا
 ( ممقتا ( هنکسا دض 0 لاق رونل وا رم ابعد قعاص مک > و كيسشکرح

 یتحابف هجو هلتسسن دف بویفکب لع كنهسکرب دوخي ناهن سرب هدننزو ا

 هدنن زو نامر ( حابقلا حق نيب اذ۱ عو ۳ ج ل لاش رد هنسانعم كلبا ناب

 لابعتسا هنسانعم كمشکوس هدننزو هلعافم ( تحاقلا ) یک بدروناوا قالطا هب وآ
 رابع و یدنلوا رکذ هک ردیژنوم كصبف ( ةحبقلا ) هعاش اذا هحاق لا روئلوا
 هرثبلا ح# وو راردبا قالطا بخشا ةحمق ه هقان نالوا عساو یرلکلد تنی راد

 رد هلحصرب هدهرصت هدننزو نالس ) ناحق ) یدلل وا رک ذ RE ا ندن_سانعم

 صلاخ یتعی روند هالوا صاخ ندم رکو مول هلددشت كناح- و یعض كفاق ( فا (

 ب | لک دود 3 رک صلاخ كلذک هیلوا یرتا مر aD 2 EVA کروند 0(

 هيڈ نالوا صااخ اقلطم و E مرکو مت لا هیلوا رثا ندیم ال

 لیوطت و و ردهدن ریدقت "یش نم ملا او لوق "یش لکو كفلوم روند
 | نسقشقا روند هبهنسن فاج و ضح یا ق یرع لاقش ردیفاتم هنب زاحشا هه رط

 یجزبم حاج نوسلوا ی راش دل رکو 9 رک ردهتسن ظیلغو ینا راو هدنک

 یا ریبعت هدلم و اص وصح یسهجرت هر | راکش و راک افح یی قاج هد رام هاب و

 هلغمانوا یربا تک ازنو تفارظ اعطق هدنو فاج یا 5 یشو 2 لاش ردلعک ات
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 ییوص لینوکس كلون و یصق كنآف ( حلا ) ملا مشبتسی یا ساثلا یا ع
 اهف سرفنا حش لاق ردئرابع ندقماماق هک رد هن سانعم 0 0 قح هی اق

 ردیدآ لحر ر هد ز و رغفعح ) ع یرلا نود برش | ١ ثلاقلا بابلا نم 1

 ( ناحوفلاو ) هدخنزو دوعق ( حوؤفلاو ) هلییوکس كواوو ىحف كناف ( ح وةلا )
 هعاز شوخ هللاعف ( ناعفلاو ) لوكس كابو یحف كف ( حلاو ] هاتف

 تاح وق و اح و وف و احوف عرشو حوف تل 1أ از اق لاش رد هن سانعم قلیات بوق و

 هنر ههمط هحار وو هتحار ترشنا اذ ۱ قاتلا و لوالا بابلا نه اناحفو احفو

 تلغ اذا ا تح اف لاقت وده سام قمايقو ردعا ضعبلا دیه ردص وصحم ۱

 قالو 2 ةو مدلاب تعفن اذا شا تح اف لاقي ردهنسانعم قمرقشف ناف لدهرايو

 ردقلا تا لوقت ردهنسانعم قعانیق هل رك كل هزم ( ةحافالا ) رد هنسانعم هعس
 هقاره اذا مدلا حافا لاق ردهنسانعم ققفآ بود رقشف یناق ندندو امتیلغا یا

 رع لاق ردهنسانعم عساو هدن زو باڪس ( حايفلاو دوو حسا ) ا (

 ردیمسا كنوخش و تراف هدننزو ماطق ( ح ايف ) مساو حلا نيب یا ح ايفو خفا

 ىلع ةراغلا لیخاپ ىنعب ةراغاي سنا یا مالا ءان ىلع حاي یف نولوش هنه و

 یا راهم و اوکو رود هب هعسا و راد هدننززو ءا ج ) ءاحفلا ( یو *ا رعالا ۱

 رک ذ هکردتفل هد هواو هلیئوکس كابو یف كناف ( حفلا ) روند هیاپروچ لمکم
 نیک او ولرومی یضاراو دالب ره یمسوم رابب هدنزو دوعق ح ویفو جو یدنل وا

 جاف لاقل هنمو ردهنسانعم قلوا رو بصخ بولوا قوح تاب راسو راجو
 جد یزو راس دارم ندعبر هدار و دالبل ۱12, هعس یف بصخ اذا اح ویفو ایف ا

 یرلهع هند دشت كداب و ی كن اف ( دحایفلا ) رددنسانعم تعسو انعف و و رولوا

 ع رضلا همخض تناك اذا ةحايف هقان لاقي روند هناویحنالوا ناوا رف یدوسو كوي
 ده ) روح ( ردعض وهرب هدن راد دعس یا هدننز و ناح ر ) ناعف ( نالا ةر

 ردیدآنوتاخرب هدننزو هوي ) هب وڪف ( ردعض وم ر هدند رو یسهلسق هن نه هدننزو

 یا هد رهظ)ا نه تنع جا لوق ید جا نقلنب حب هدننزو هحارا ) ةحافالا (

 رادقمرب رد وحا E یس هزه ر دل اعفا ندن خف حوف نالوا ةا ناب لغو

 ردکع د ی هدک دل ۰ حب اوه بورد واص یکلیسا a وا پودا فقو ۱

 هک ردعسا هتسانعم كلن کر E كنابو یمض كفاق 1 حلا ) « فاقلا لصف#

 ردرصم ج و ج و نس ۳ دص ج A لاش ردتول هد راد تكفاو ردیلب اقم نسح

 هدنزو د وع ) ح وبقلاو ۱ هلیعص كفاق ) ح ابقلا ۱ هنس ادهه قوا نیکرح ررول وا ۱ ۱

 نیک رح 1 ردصم هد رل و هع مات ) ةحوبقلاو ) هدنن زو هحاضف ) هحابقا و ( 2

 بابلانم ةح وبقو ةحابقو اح وبقو احابقو اعفو اعف "یشثلا حث لاق هنسانعم قلوا |
 تم ۱
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 حجیم هدست

ET7 و  TESرز یا  

 ۱۳۳۵ سرور ود اولا هام يترا لا لیمو تبخر هدایز رای راهم
 هغالتح و هغی رای فو شخ اذا لج را مف لاق ردشلوا دراو یعرش یهن هدنقح

 هدننزو هباتک ( ةحالقلا ( قوقس یا ح ولف هلحر ق لاقي رولک ح ولف ىج رواد

 هنتعنص كليك | هح النو یدنلوا نایب هکردفدارم هدنسانعم شخم هللا روک ذم لف
 ردص ومع اکا هکر دهنسانعم قلوا قیرپ قادود تل آ هلنیتعف ( ملا ) رونید
 فا هدنتفص ةقوقشم تراص اذا سمانا بابلا نم احلق ىلفسلا ةفشلا تحلف لاقي
 یا یک هنسانعم حالم زود هنسههاط یعمک هدننزو دادش ( حالفلا ) روند
 نوحرکدتا ضرا قش هنسانعم راکا رود هب یک او نوح رک دنا رحم قش

 قلوب حالف هلرسک كەز ( حالفالا ) نوح راك دتا هفاسم قش روند هیراکمو
 قلثروق ندننحم و عو نداقع دوخاپ ندهنسن ییدقروقو قلو رفظ هولطم ینعب

 [ نونمژلا مفا دق ] یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم قلوا ماد هدتحارو تمعنو

 لیعف( حافلا ) هب شاع اذا "یشلاب ملفا لاقب ردهنسانعم كلبا شيعت هلا هنسنربو

 لاق ردهتسانعم كلبا رکمو هب ایسا اذا ه ملف لاقی رد هتسانعم كليا ازیتساهدننزو

 روند هبالرت سطاح شلوا سطن نوح ا کک نکا هلن اف ( دیمفلا ) هب رکم اذا هب 2

 (حالفتسالا)ر ونید هنغآ رپ قن راي كحاغا یراک دد خ سصەدنىزو هیفس ) حافلا (

 برعلا دنع یتیم هبانعم وب هیزاف اذا هب ملفتسا لاقب ردهنسانعم قلوب حالفو زوق

 قا اودزا دق ردندقالط طافلا ردهتسانعم ماپ یزوف هکیرببعت لماب یعلغتسا
 هک رد حراش ندید لوا بای رفظ هکتیلصمو ما یدنک لالقتسالاب هلصالخ

 روند هکلیعکا هلیحف كاف ( هحالفلا ) ىدا صوصحم هن هیلهاجو ردندنایاّنک وب
 هل رسک كاف هدناهما عیج ردوهس دییقت هلعف ینوب هک رد حراش هنسانعم تئارح

 نسج ( غم ) یدنل وا 1۳ هک جن روشد 4 تعدرص كليجا ردعسا کرد دوم

 هدننزو دجا ( طفاو ) هدننزو ربیز ( ملقو ) هدننزو باصم ( حالفو ) هدننزو
 ینرضح و روند هیس نوفو هدشزو رفنصغ ) ح دنلفلا ) ردندااجر *یاسا

 بوی یهسن رب هدنزو هعط رف ( دعطلفلا ) ردیمسا یردب اش مان یا

 ساط رق ( حاطلفلا ) هضرعو هطسب اذا صرقلا عظلف لاق ردهنسانعم ققلیصی
 عطافم و حاطلف نما لاش روند هشاب یصی هدنزو دهرسم ( عطلفلاو ) هدنژو

 نالوا هداق هدننزو هحرحد هلفاق ) ےےقافلا ) ردیدآ عض وهرب حاطافو ضب ع یا

 ردهنسانعم كع یروپس ینسهلج كلوک أم دوخای كمحا ندرب نعوم ك ورشم
 كسا هدننزو یرهوچ ( یعقلفلا ) عججا هلک اوا هیرمش اذا ءانالا یفام ف لاق

 محا سانلا هوجو ف كحب یا یعقلف لجر لاق روند هیسک نل وک هنیزوپ
 نالف لاقش ردهنسانعم كليا تشاشبو مش راهظا بولوک هزوب هدننزو ج رحدت

 ےقلفتپ



lTسر سس  

 ) قفل ) ره زا و یه زا اذا تازلا ےقف لاق رد هنسانعم قڃآ كچ ی»هلوقم ره و :

ET 

 نم اعقف و رلبا عقف لاق ردهنسانعم قچچآ ینزوک زونه یینا كیوک هدننزو ےتف
 قفقوط هنسهعقف كنهسکریو ریغص وهو فام لوا هینیع حق اذا ثلاثلا بایلا

 یک ردیا فوفس هبودا ییهنسنرو هتعقف باصا اذا االف عقف لاقب رد هنسانعم
 تاب و ءاودلا فس اک هفس اذا "یفلا ف لاق رد هنسانعم كليا رابغو قوفس

CEU 
 ورطا شلاق رد هنسانعم قحا یرازوک ادعا تا كحوک یندو هدننززو لیعقت

 لف ردیدآ تاب ییاود عوار هدننزو نامر هلرسهدثش كفاق ( ح اقفلا ( ےتف ی

 تقلخورونىد هن ڪچ شجآ کی كتاب ره د وخاب روند هنکڪچ كنغب رآ هکم لوق

 كنابن ره ید وب هدشزو هرج ( ةعقفلا ) روند ههوبم اقلشوخ لزوک یادناو

 رود هننالوا عساو لوق يلع روند هنسهقلح ردو رونید هنکیج شجآ یک

 تحرو هند و هتسانعم هحار روند هتسهآ لا ہےقفو هل رسک كیاق رولک ح اقف یی

 یا ةحقفلا هيلع و ءاج لاق رارونرو رلیجاح هک روید هیطوف و هللیدنم مارحا
 عقافتلا ) رونید هنسهآ لا دو هدننزو هبا“ ( ةحاقفلا ) ما رحالا ليدنم (

 لباقم هنیرب یرب یراهعقف هک ردهنسانعم كمربو هیهقرا یهقرا هدننزو لعافت

 رش هدننزو "یبنم ( عقفتلا ) مهروهظ ىلا مهروهظ اولمج یا وغافت لاق رولوا
 غا ( ف ع ال عقفتم وه لاقي رود هیسک نالوا هدامآ بوناب یونس )

 صالخ و تاح و ردهنسانعم رفظ و زوف هدننزو بام ( حالفلاو ) هلنیتحف
 قالطا هرّوعهو روند هغلوا قابو ماد هدتحارو هافرو هدیعن و ربخ و ردهنساتعم

 هدرانععوب نوعغیدلوا بیس هنساش كموص ردیماعط دیعک هدناطمر هک رووا
 كل وم ردففحم ندحالف فو یک ینیدل وا مس ندح احا حا ردعا ندحالفا ح الف

 رر ییاعم راب ردع وض وم ا ا قم رای یسهدام حالف هروک هتناس راش

 ردشللا قش هلبآ ربثأت هبلطم هک ایوک ىلعف رفظو زوف الثم ردع رفتم ندن | ةلتسانم
 ندنسانعم ءاش دیعک ماعطو ردنا رارق هدنشا بودا قش یامز الثم ءاشو ماودو
 یورخاو یوئید ردهنسانعم لامآ كارداو رفظو زوف هک حالف هکیدلاق و ردبعشتم
 ردنرابع ندقل وا بای رفظ ها داس نالوا یبمطت راد كني هب وی د تایح یوید رول وا

 انغ و ءانفو ءاش هک ردهنسن ترد یورخاو یک تلودو تزعو انغو ءاشو رع

 قمدای هدننزو حدم ( ملا ) یہا ردلسهج الب لع و تلذ الب تزعو رقف الب
 لثلا هنمو اهقش اذا ثلاثلا بابلا نم احل ضرالا ح الفلا ملف لاقی ردهنسانعم
 هنبروک# هکردهتسانعم كليا لرحو رکمو "عطش و قشی یا # لطفی دیدطاپ دا *
 شخن و هب رکم اذا االف ےل لاقب رولوا صالخ هلا رکم دوخاپ زباف هلبا رکم

 رخآ بولولوا یرتشم ةعضاوم نکیا لکد كدارم یتعاتم كنهسکرب هک ردهتسانعم
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 هیواسم تفشکنا یا مطتفاف هعضف لاق ردهنسانعم قوا یاوسر هدننزو لاعتفا
 هل اه ) ةحوضفلاو ( هدننز و لوضف ) ح وضفلا و ( هدنزو ةه ) نحضفلا ۱ ِ

 قلیاوسر رد رلوسا ندنآ هدننز و هناتک ( دحاضفلاو ( هدنن زو هب اعم ( هحاضفلاو (

 a بويل وا قآ كى نعل قلوا جنا هتد رب هدننز و عرف ) م ( هنسانعم

 اعم ىلا وو لا ردع۶) وا فسد ناب رنج یانعم رد هنسانعم قلوا كىر

 :قآ نایلوا ضا ك هاتو ججا ) محطفالا ) 1 2 راص اذا عيارلا بابلا نه

 ههودو هی الس را مجضفاو رول وا قتمزو هکر ونلوا ربعت كىر کتب روند دن هنسز

 ندن آهدننزو هع رح )۹ ر یضفلا ( نوعغیدل وا هدر و نوا یرکا روالوا قالطا

 بو راغا یر حابص هل رک كن نه ) حاضقألا ) ردکعد كلکنر رکش ردع-ا

 هغم را رق بو رارص یرلفر و كام رحو ادب اذا حلا ا لاق رد هنسانعمقاحآ

 ( حضفلا حصلا ) هنرم نعي رفصاو رجا اذا تا خفا لاش ردهنسانعم قلشن

 1 و ریما ) فلا ) رونید هنیرب ح ابص نال وا بلا قفس لرف نتف

 روند هیسک ندا نواب و رمصش تب ویلا میت دیقن هدنناعزو راه كنيشاومو

 كب هدشزو رویص ) حوضفلا ( راع مایقلا " يس یا لاما ف ج وه لاق

| 
 ردلک د هصضیصح ءادن فر <= هدن و ح وضفای منتفی نو وش روید هم 7.

 ( هعضاخ ) ارال حوضف ر ا لاق ردم وس ره هدءر ز وا قلوا لعاف یگ ۹: 29

 مدل مان فیرمش هدنسهکل وا دجتو عضوم رپ هدنبر و هکم ( محضاف ) ر :دیععا حضوم رب

 یصی یک هکنت یهنسن رب هلی وکس كاط و ى مد كناف ( طفلا ) ردپسا یداورب

 هلعج اذا ثااثلا بابلا نم اصطف "یثلا عطف لاقي رد هنسانعم قئلیصیو قلف
 نواخ هک و هنیض ادا اضعلاپ رییطف 3 ردهتسانعم .قفر وا ہک کدو اضب رع

 اذا, دل ول اب 2 رثا نعطف لاقت ردهنسانعم كمر و یروغوط ندرب ناه یدلو

 د وعلا عطف لاق رد هنسانعم قتلیصی بو و ینسهلوقم هتسا کو جاغاو هب ٽهر

 رد هنسانعم یقلیصبكب یهنس رب هدنن زو لیعش ( طفلا ) ەض عو هارب اذا ير

 هسأر طف لاق ردهنسانعم قلوا یصب یوا نورپ و شاب را :یعف ( ےطفل 2 ۱ )

 ردهتسانعم قع وط هویم یباغا امرخو اضيع راص اذا عبارلا بابلانم اعطف هتنراو

 كور كاذک نالوا یصی ۍشاب هدننزو رجا ( عطفالا ) ےت 2 اذا لحلا عطف لاقب
 هزوکوا دلببسو 2 طفلا نیب یا ےے ےظقا لحر لاقب روند ا | نا وای جوا

 هتسانعم عدفا رود E نالوا یرک ١ یراکلب عطفا و رونلوا قالطا ےل

 روتد ههقان وانراق یربا هدننزو روبص ( حوطفلا ۳ ک ءاب رحت روند هنب رک ایقو

 هک ردیفدارم و هد دزو فت فاق ( ععفتلا ) نطبلا همه یا حوطف هقان لاقي
 ) قفا ) عفت یا ةدرولا تعقفن لاقي ردهنتسانعم قلحآ ندنکلبدنک هثسنرب

î 
E. 

 ف

۵ 

 ER چ ید

3 ۳ 
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 ) حفلا ) ةحاصف داد زاف اب ع ناک اذا لجرلا صف لاش وا هنع مهفو ةي رعلاب

 ,اهصف ىي كعصف ردرلتفص ندنآ هدنزو سكش ( مصفلاو ) هدننزو ریما

 رولک مخعفو یک باعص و مارک رولک حاصف یرلعج هدکنسیکیاو یک ءامرک ر واک

 حاصف یی رواد ریعصف هدنننوم یک لح» و لیصهو فغر و فیغر هلنیتعض

 نالوا ییرع یدو هدتشنزو لعفت ( محفل ) رولک حیاصفو هلبرسک كناف رواک

 داد زاف ای رع ناک اذا لجرلا مصفت لاقب ردهنسانعم كلیا اديب تحاصف كب هسک

 ثحاصف هلفلکتبودا راهظا تلعصف نکیغو یردق جفت هکر د ح راش ةحاصف

 7 حل دكدوس و تافل کت اذا لجرلا مج بقا لاق ردهنسانعم افا ماکت

 لع ردانعمو یعوضوم تیک لصا 0 قااق یناصو سصلاخ دوم
 صلاخ یدوس دعب نم چ یزوغآ ندندوس كاویح شمروغوط یکی لوڈ

 هاج و هنع ءابللا عطشا وا هبوغر تبهذ اذا نالا جعل لاق E قلوا ۱

 لاقت ردهنسانعم كلك صااخ هلکغک یزوغآ یدوس كراوط و دعب صلالتا نالا
 هنسانعم كلعا روهظ یروط لو ندهناثم ثئذک ابا صاخ اذا ةاشلا تكفا
 كعا هيلقصو كويب یمهشاط یراصنو افص اذا لوبلا صفا لاقب رونل وا لامعتسا

 قلوا نایع بوراغا یربرذ و مهعصف ءاج اذا یراصتلا مصفا لاق  ردهنتتسانعم |

 || هلتغالبو تحاصف هل رك كز ( حاصفالا ) رولوا دراو هدهنسانعم قناص

 بویابوس ول زرارح یالک و نابتسا اذا حلا صفا لاش رونل وا لایعتسا هنا

 هدا روا همالک ینعب نسب ادا لحرلا خفا لاقب رد هنسانعم كط ادا رهاظو قحآ

 اذا "یا ی لاق رد هنسانعف قلوا راکشاو 8 و 9و رهظا

 باع» و در اعط هداوه کروند هب وک قحآ و زابآ هاب سک كلاف ) جرف ۱) محض و

 ندرلما رب یوا مصاف و رقالو مغالب یا حوف مو لاش هیاوا یرتا رام و

 یرلکدتسا هدام هام بوقح EN ره رب لوي هروک هنن ايب ثحابصم ردیععا ماری رت 4

 یاتعم هللا ەق ادن زو نسح ) عحدغملا ۱ رونلوا رییعت طو لزق هکر د هیلفصب

 و هتساتعف نتک یک وک كد وس یدو هدنز و لیعف ) ا ( ردفدا رم هدا وا

 قا وا نایعو وال هنسن رب هدننزو مه 1 دلا ۱ هوغر تبیهذ اذا نالا محص#لاقب ۱

 ۱ اعف محصلا كمف هک ردندانعموت یدنلوا رک ذ هدهدام لوا هک هت رد هت ساتعم

 یھ كاف ) فلا ۱ هدفد) وا re یسایض بولجآ یک EE یر ح ایص راربد

 كلا یاوسر هلا اقا ۳۹ ویع نالوا ر وتسه كند سکر ب هلی وکس كن ەم دا و

 یرب جایضو هبواسف فدک اذا ثااثلا بابلا نه اعطف روضف لاق رددنساتعم

 هغحآ قرا EER نیم روک هک رول وا لامعا ةه شاف قلحآ ویا یک کرک

 ۱ حاضتفالا ( نریعف یک جلا نصف لاش و ادب اذا حلا جف لاقي رراقح

 هس در ara rne لا

TO a O O ET O, 



 | ملکت اذا ةحاصف یمغالا خصف لاق رووا لامعتسا هنتسانعم قلوا دادم .
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 هماس فوم عسنا ادا جحسقناو ناكا رس لاقت ردهنسانعم قلالو هدننزو

 قخار قحهرو وا همدآرب بولیکح هوا یرب هدر جفت ردشلبا تو هرزوا

 یو هنتنژو حق ( حسفلا ) هل عسو اذا سلجلا ق هل حمفت لاقي ردهنسانعم
 نم اعسف یا ف 4 حف لاقي ردهنسانغم ققلالو یرب نوحا مدآ رب هدنسلح

 یرلکدرب و هيس ءانا تنس هلوقم ىلاو و ناطلس حشو هل عسو اذا ثلاثلا بایلا

 یصالخ كرکو ینامرف لاړم هک روند هدغاک یک یسهرک ذن رورف ینعی زاوج طخ
 حسف رول وا زدص» هدانعم و خو ردیس هصالخ ندقییضت رد رادغاک یسهلوقم

 a فلا هل بتک اذا رفسلا ىف رععالا هل حسق لاش هنسانعع كمريو بو زای

 هوطخ اذا لجرا بق لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم قعآ كريس كرس

 هغم | لربس كربس یرلء دآ ۳ هل رصق كفلاو ىح كنيسو كناف ( یصعیفلا )

 لها هدنزو لعاقت ( جمافتلا ( هوطخ دعاب یا ی یشع وه لاق رود

 افت لاقب رد هنسانعم قغلالو رب همدآ نالک ندهرکص بولیکح هنوا ورب سلجم

 قوج یسیشاوم هلیسهینب لعاف مسا ) حمفلا ) اوعسوت اذا سلخلا ىف هل حوقلا

 ادن CPE س ر لاقي رونلوا قالطا ههردنامو هلیغآ نالوا

 لاقب ردهنسانعم قمرا ینشپآ هلیوکس لن همم نشو یبحق كناف ( محشفلا ) هتیشام

 لودع ندهتسنر و هیلجر نام ج زف اذا ثلاثثا بابلا نم اعف لحرلا ےشف

 هدننزو لیعفت ( محشفتا ) لدع اذا هنع حف لاقت ردهنسانعم كلا ضا عاو

 قمرآ ینشپآ نک رولیغاص ناویح هدنزو لعفت ( حشفتلا ) رد هنبرلاتعم شف

 رولوأآ لامعتسا هتساتعم كليا عاجو تجافت اذا ةقانلا تعشفت لاق ردهنسانعم
 هدلوا یانعم هلا فت هدننزو لاعفنا ( حاشفنالا ) اهعماچ اذا هتیراج شفت لاقب

 كناف ( حصفلا ) ردندنساعما نالترمم یثید هدننزو ماطق ( حاشف ) ردفدارم
 ا ناو روهظ هدنزو هما رک ( دحاصفلاو ) هلن وک دداص و یحف

 قلاقصلاخ بودیک یک وک دوس هدام لصا ردن رابع ندقلوا راکشآو والب هنسنرب

 لامعتسا هدنسلوا ص E نوا كنەنىن رب اّقلطم ه دعد بول وا عوض وم هنسانعم

 اطخ و نمل و نيب یالک بول وا ناسالا قیلطو یرج ملکتم هلتتسانم و ردشغلوا
 هملکتمو همالكو هبهد فم هک یدلوا لامعتسا هدقلوا و اس ندتکلو
 بابلانم ةحاصف لجرلا محهف لاقب ردحورشم هدیناعم بتک 0 ناهلوا تو
 نداطخ ونل هلکلیا امت هب رع هسک نالوا یمعا تحاصفو اعصف ناک اذا سمالنا
 ىلع قلوا ردا ماکت مالک کج هدیا لا رداو مهف كبطاحم هللا هیرع ةرابع ماد

 یتحاصف هلکلیا لیصحم قلانشآ هلی-هدایز ههسیقاو دعاوق نکیا یبرع هدنناذ لوق



٩۳ ٩ 
 و ست رم ےل ا ےس

 ,دلیااح رد هیج وب رثک الا دنع هروک هنقیقح كنديابن [ ح رفم مالسالا ف كريالو

 (ةناحرفلا) ردح رفلا لازم و موش اعیاد هک ایوک ةلفلوا صاصقلا بولسم ردب ورم
 كنابطادارم ردفو رعم یاود هدنبزو ثدح ) ح رفلا ( روند هرابنم ا رلرعف كاف

 (حاسرفلا) راردنا تک هلناح رفم اشو ا هکر دب راک دتبا ربع حرفه نم

 نیش( حاشرفلا ) رونید هبهعساو هی رع ضرا هدننزو ساط رق هلا هلمهم نیس

 اقلدب و تشز و ردشلیا رارکت یو فلّوم ردیفدامو هدننزو حاس رف هللا همحم
 ینهلوقم رطاف و تآ و رونید هب هفا نالوا هدنفص لواو رونید هبیراق هج وق

 | باعم لاق روید هدولب نسرومیو رونید هنغن رط وا ناوایو یصی كیاود

 کر وليش یدوسنا ويح یشید هدنن زو ج ر جد ( 2 ث رفتلا ۳۳ طمال یاحاشر 5

 بلل نیش اذا ةقالا تعش رش لاقت رد هنس انعم تم رک بو ربآ فر )ەجاب

 ددر داو اک روا صد ارد ( یصشرفلاو )هدنزو هج رحد ( تصق لا ۱
 کس دردن قاضلاو طسب . نیو دا و قما رهح

 و و یش رف لج لا مح د رف لاق رد هنس انعم كم رک پوحآ ی رلهج اپ دوخاب

 روق ردا نآ هيلچر نيب مو ضدالاب هب ذذ قصااف ايخ رسم دعقوا بث و اذا

 =a) کک ها تلاوة لا حش رفلا ) ردشایا رایتخا یرمخآ

 هض ص BE لا ےل رف لاقي رد هنسانعم ۳ ی هنس رب هدنزو هه رف

 هج رک رونید ۳ یب هدننزو دھرم ( ےط 2 رفلاو ) هدنزو ساطرق ( حاط فلا )

 اوا طلق نالوا باوص رد_شإالا. وهس نکل بویلبا تا هععرو یرهوح

 هلیعف ك زاف ( عفرفلا ) ر ردتیثم هدرلناود یدورو هلبا ارو هلمال هکرید ح راش هلمال
 كناسنا و دحش رف ( هک رفلا ) روند هرب ساماو راوبه یک یک هوا
 هدننزو ساط رق. ( ح اکر فلا )ارد هنسانعم قمل وا ولنادیمو قحآ یغلارا یراق ییا
 ققلاق یرلفرط یکیا ا هک روند همدآ لوش هدننزو دهی ( ےک کلا و )
 هتسا اوردف عفترا اذا ےک م رفمو حاکرف لحر لاش هلوا خاموط همشط ۳ هلغا وا

 "لاق ردسا ویو روند هغللوب هکردیفدارمو هدننزو هعس و ( ةهسفلا ) هرید جرخو
 لاقت ردهنسانعم قلوا عساو هدننزو هما رک ( هحاسفلا ) ةعسو یا صف هيو

 هدننزو لیوط ( سلا ) عسو اذا سمالخا بابلا نم ةحاسف ناكا
aیک لاوط هلی كناف (  N.مععشلا و ۱ یک پنج هلذیتعص (  | 

 رونید هب هنسن حساو رد رلتفص ندن آ ردن وحما هغلابم رجب م کها و فيو

 ےس لحر لاش رونل وا قالطا هم ذآ لدایرد و ردضصلا عیساو محو e قو

 E قلوا .عساو یخدو "لب مسک كن ره ( جایفالا رل ددصلا ججاو یا معقو

 1 ۱ لاعفنا 050 ) هدننزو لعفت )ج قتلا ) او ر ل ع ٤ ناکا خفا لاق



E ی 

۹۳۸ 

  صوصم یانعم هدحابصم نکل بولوا یک ریسفت فطع یدک رطبلا و هروک هننایپ
 لاعت هلوق هتم و ردهنسانعم قلوا ناداشو رورسم الوا ردموسرم هرزوا قلوا

 تم ندنربسسو لابقا طرف هکردهندانعم رطبو رشا اینا [ هلا مهانآ اع نیحرف ]
 ك1 هد رورپ شم مر قح ندروخآ زونه رد رابع ندقمشاط هی ایل ابا ال یک

 كاءهروک اک | هدیکرت یک یعاضوا كصخت نالوا تلودو لابقا ىى تسمو كاطو

 [ نیحرفلا بحال هلا نا ] ىلاعت هلوق هیلعو رونلوا ریبعت یلنقشاطو قلروطوی و
 مدل اع بزح لک ] لاعت هلوق هیلعو ردهنسانعم قلوا دونشوخو یضار اشنا

 .( حورفلاو ) هدنزو سدن ( حرفلاو ) هدنزو فتك ( ح رفلا ) ىنا [ نوح رف
 هن یشک ناداش و ردرلتفص ندنآ هدننزو ناشطع ( ناحرفلاو ج رافلاو )

 كنس هک ح رفو یک ی یراکس را حق فیاق رولک یا رف ج كنم ناجرف روید

 هدنرلش وم رونید یطرم هدنعج هک ردلوجت هرزوا ضم هک ایوک رولک یرف ی
 كن, ره ( حارفالا) هل اه روند هناحرفو یک یشطع روند یرفو رونید هح رف

 نردو مهو هرس اذا هح روا لاق ردهنسانعم كلعا نادات و ر وسم یمدآرب هی تشک

 ,یهلازا یتطاشن هک ردهشنسانعم كمریو ترجو تلقت همدآ هنسن رب لیقث یک
 (عرفتلا) هلقا یا نیدلا هح رفا لاق رولوا نوا بلس هزه هدنوب سپ ردبجوم
 ( حارفلا ) هرس اذا هحرف لاق ردهنسانعم كمرپو حرف یخدو هدننزو لیعفت
 هلیحفو یعضكناف ( هحرفلا ) روند هبیشک نالوا نامداشو نش اعاد هل سکكيم
 نالوا ریسشب و جیرفت هلا هتسن رو رونلوا ربیعت جوس ا ترش ردا

 یتحرفو قترشب نا هح رف كل یدنع لوقت روند ههزاج هناکدزم کیدریو كمدآ
 ردنوحما بلسیسهزمه هکرونید هیسک نالوا بولغمو ریقف هدننزو مرکم ( ح رفلا )
 روید همدآ دوحو یب نایلوا مولعم یسالوو بسن اعطقو ردکعد ح رفلا بولسم
 تك ذ ] لاق رفعح ن هللا دبع نع ردشلیا ذخا ندش دح ویسا یانعمو با وه

 مهم ءاح یروبزم ظفل یسوم وبا E ريا نبا [ هل ح رفت تلعجو اني انما
 دیف هثداحا لالح بودا بارضا ندن و ییاربط . نکل ردشانا لق یغیدل و ها

 رکرولوا ندحا فا نالو کذ دبیا ها هلمهم هقیقلا یف رکا هکیدلاق یدلیا
 هیج رک او رولوا موخو نوزع هشيبه اعقاو مدآ سکی هلوقم لوا رذنوحما هلازا
 همدا اه و سکی نایلوا یتریشعو موق هکرولوا لبقتسم ندنظفل حرفم هسا

 سکی هلو بولوا دیهش رفعح یراردپ كرانوب یدارم كنسهدلاو س روند
 [ لو او ةلیعلا نیفاخما ] مالسلا هيلع ماع رخف هدنباوج یتح ردکید رلیدلاق

 ۱ م ولعم ین هک روش هلوتقم نانلوب هدنفلارا هب رق کیا ح رقه و ییذا رلود راو

 | .ةماع نیلسلا لع لقعلا ] رد شابا تراثنا هثدح وبشا هدف فا وم هیلوا
 1 حس ۰

 درزنبالو
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 جاف ج ردن راک دید نالص قر وت هروک هناي كوزا ردىدآ شو رب هدشزو ۱

 ) ۵ینافلا ) ردیعتا كشوف هقشد رب هد زو هيا ( ةيحاتفلا )مالو فلا ريغب روک

 قیاو مج افع ةقال لاق روند تاعتافم هدنعج روند ههقان زوم ليسهل عج

 حاتفمو عفانم "هلیسسو هلهوجو برعلا دنع هقا زوم ارهاظ ناعم یا تان افم

 رلیدردنلعج هرزوا تاعنافم هدعب بودیا قالطا هلیسهین عج هلغلوا دناوف
 نآرقلا اوف هنمو رووا قالطا هنلوا كيش رب هک ردیعج كنهحاف ( حاوفلا )
 هکر دیفداموهدننزو تن الا رک كب هلم یانو یس كناف ( فا ) روسلا لئاوا ىا

RESA( مجف۱) رولک حاثفا ییج ردهئسن یراکدید نادریشو دا  
 روبص یدیا حو یمسا كن راردب ردم هلق رب هلی وکس تی و یخ كناف

Eیو كاف ( عو و راک دن ( حاعفتلاو ) هدنزو محک )  

 اهخ ییفالا تب لاش ردهنسانعم قمادنشف رع یالب 4 رکنا هل دی دشت كناحو

 هکر د میش هنب مسا ندن وب ابف نم تئاص اذا یاثلاو لوالا بابلا نم اعفو اماعفتو

 اذا مالا مف لاقب ردهنسانعم قلفو نکربوا ج و حو رو ها

 ۱ هکروند هنن رلن البب هل رکنا نایادلشف بو رابق 0 مس )یاب مو ف فن

 صااخو تسرد یغلتسود همدآر هدننزو هلزلژ ( ریفعقلا وتو هدف و یراقلنفرق

 ۱ سیب كمدآرب و اهصاخا و ةدولآ حح اذا هيلا نالف فعن لاق ردهتسانعم قلق
 نکدو واو هب وص ف هح هذحا اذا لجرلا خب شک لاق رد هنسانعم قاعو رادقمرب

 ۱ ( ح افعفلا ) همون ىف من د اذا عانا عفت  رد هنسانعم قلفوب وب ود فو فو

 درهنرب هدننح حافش و روند هیشک ش لغ و یسس هحرادقم رب هدننزو لاسلس

 ۱ عطس ڭا و نیحراد و رو نرزوسق تا رام رلرعص كاف ( دعفقلا ) ردي”

 | زار یاجربسپ لفلفلا اذه هح لاش رود ترار یا 0 ۹
 لاقب "ردهنسانعم قعصب بوریو ك همدآرب هنسنرب هدتزو ح دم ) حدفلا (

 هک ردیمج كنهحداف ( حهاوفلا ) هلقنا اذا ثلاثثا باسبلا نم احدف نیدلا هحدق
 er لز 0 قب هنهو روند هن هدد و هيظع روما یحربو تلاش بت ویش دیا

 رونلوا قالطا هههداح و تسیصه و هلزات هحداف و هوطخ یا رهذلا حداوف

 رد هنسانعمقلو لکشمو جوک یشرو تل یهتسن رب هل رک كنم ره ) حادفالا )

 رد هنسانعم حادفا ( حادفتسالا ) ابعص القثم یا اعداف هدحو اذا سالا ح دفا لاش

 (حاذفنالاو ) هدننزو لعفت هللا همه لاذ ( حذفتلا ) هحدفا عم هحدقتسا لاقي
 تحذفت لاق رد هنسانعم كم رک بورآ یرلهحاب نوجا لویت هباد هدننزو لاعشا

 رطب و رورس كماوس هلنیتعف (ح رفلا ) لوبتل .تحافت اذا تحذننا و ةقالا
 هد ریاصب كفلوم رطبو سس اذا عبارلا بابلا نم اعرف هب حرف لاقي ردهنسانعم



 ها وا چه ی قاط هلن اس ) هدنسادعام روډ E هفو رح تردو رول وا ۱

 ناتک ( حاتف ) هب لواطت بداو كلم نم هدنع ام ناسنالا حغ یهو ابترهظا

۹۳ ۰ 

 قلوا لوب ییلد یسهم ڭا هل سک كنز مه ( حاتفالا ) رووا قالطا حاتف

 قحا اعاد تمص ) ملا ) اوف تراص اذا دقانلا ی لاقت رد هنسانعم

 حوتفم مساو یا معف«باب لاق یک یسوپاق نادناخ روید هیوباق كو نالوا
 ساسالایف لاق یک لیخ باب رود هب واق نالوا دودسم اءاد هک ردیلباقم قلغو و

 ك غآ و رونلوا قالطا هبهديش لوب یزغآ عفو حاف ها بابو محسف هللا ءانف
 كليا بلاط ترمهن ) ح اتفتسالا )ر روند ههشتشس نایلوا قالغو یعابو یجاقط

 :یصنلا ملط نا یا ]ج تقلا رک ءا دقف | وعفتست نا ] یلاعت هلوق هثمو ردهنسانعم

 ج ابصع 1 حاتفلا ( ییعع بابا BL رد هث_سانعم ى یهنسن ربو

 كحراش رود ه زا قج هچ آ دیلک ردرلتل آ مس | هدننزو ربنم ( مفلاو) هدنزو

 كنيس هود حاتفمو رواک عافم یج نعفمو و زی ىج كحاتفم ES ا

 هدننزو دعقم ( رع محفل ) رووا قالطا اغ هدنلکش را نالیصاب هئویو هنفلیوا

 رارزکت و ا هرو روند دن هنیف و کو دن_سانعم 4 یخ روند هب هن رخ

 یا [ ةيصعلاب ءودل هحافم نا ام 7 یاعت هلوق هنمو روک جافم ی و

 تروع فدك ردلمعتسم هنسانعم كليا عاج هدنزو هلعافم ( دحافلا ) هتارخ
 لاق ردهنسانعم كليا هکاحمو هعفارمو اهعماج اذا ةأرملا لج را عاف لاقي هلیببس

 سلا رضاح هدتنزو لعافت ( غافثلا ) هکاح یا هاضاف اذا انالف نالف عاف

 ثلبا تیحاصم هحهتسهآ هنوک یداسف هل رب یر مدآ کیا هج ول رک ندرلتل وا

 ( ةكفحلا قورلا ) ساتلا نود افا اذا امهن امالک احافت لاق ردهنسسانعم

 قالطا هفو ر > ادعام ندنرلفرح ءاظو ءاطو داضو داص عي ندنرلفرح ظطصص

 توص هلغاوا كنلا ىلع قبطنم نال هدهقبطم قورح رلیدلیا قالطا معقنم
 یرطاو راصحالا نيب هدرلن ویو رلوا ردم توص هدهخفنم اما رولوا صحم

 قالطا هکاح و یضاق هدننزو دادش ) حاتفلا ) :ردراو ید فو رح نالوا

 یا اممد ح اتف وه لاق زوال اه ندهحاتفو فا نالوا هنساتعم ءاضق روثلوا

 اتعاخ و ةروسلا ةحاق ارق لاقت رونلوا قالطا هنلوا كيتو ( ذحافلا.)  اح
 روئلوا قالطا ههداف و میر نالوا لصاح ندلماعم هدننزو یرکس ( 3 (

 .رونل وا قالطا هنلوا كن روم راب ىنعي كليو رطم هدننزو روبص ( حوتفلا )
 كلام :مدآ رب هدنزو هعرح ) رحقلا ( روند ھەق نالوا عساو ییلد كنسهم و

 خاش a ها زیهو بدا و م ینیدل وا فصتم دوخا هلا ڭفالفو لام ینیدل وا

 ىلا دعا هذهام لوقت روند هتلاح قلجا هلاک زاردو رود كرهیلیا تاهابمو

 هدننزو
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 رود هب نەس شلوا هاو داف هدننزو مطعم ۱ طلا ( یدنلوا ۱1 ےک رداد ۱۱

 قجآ یهنسن ولاپق هلییوکس كنهیقوف یانو یصف كناف ( ألا ) € ءافلا للصف #
 هناي هدرباصد كقلؤم هقلغا دض ثلاثلا بابلا نم اعف بالا محف لاقب رد هتسانعم

 هلا صسصا یرب رد ۸ وک نکیآ وو ردع وص وم رد هنسانعم قالغ! ازا متف هروک ۱

 زدک و غ میف رونل وا كاردأ هل رصد یرو یک لفو محو باب حف روتلوا كاردا | ۱

 ع جیم رفت هل سم ءاقلا رول وا هد هبوسید روما یر رده وک ییا یدو و یکا

 لامعثسا هدنراهظاو فدك كنهقلفتسم مواع ىنا یک رقف "هلازا هللا لام ءاطعاو

 لا قیقح ینرلیناعفو راثکشسا یهرهاظ مولع یرب رد هنوک کیا ید ویو روئلوا
 دنسانعم ءاضفو تموکحن محفو رولوا هللا بلق پاپ مجد هتم“ یندل ړع یا رولوا

 هنسانعم ترصنو رفظو ردا فدک و لصف یهقلفم "یواعد هک رووا لامعتسا |
 روثل وا قالطا هیراچ ءام متو یهتنا رولوا تهنغ پاپ محو هک رونل وا لامعتسا ۱

 یی هک ردندنسانعم كلا ارحا بوجآ یدش دوخای ییکنوک وص رد ردصااب ھیمسن

 هنمو هرصن یا هين لع هللا حف لاش ردهنسانعم دادما و یصنو رولوا لوعفم

 قلآ كلامو هکلوا هللا رهق ندرافک و صثلا یا [ حفلا کءاج دقف ] لاعت هلوق |
 ارهق اهکلعو الع بلغ اذا برطاراد نواسلا تف لاق ردلمتس هنشانعم |

 عین حقو رایدج آ یتهنغ باب هلببس وا دوخای رلیدلیا منف هلفل وا قلغم باب هک ایوک |
 ندا هک ردیح اغا نىق حجو رولوا هیس هکناتح هک رونید هنشع كحاغا یرکدید

 هییعس ید و روسلوا قالطا هروبي ناغای هدرابب لئاوا عفو رولیزود قوا
 روتلوا قالطا هنیرپ كجهروک نرم كقوا متفو ردهنسانعم عاف ردردصلاب |

 فشک قح عقوم دوخای یهقلغم ةدام رووا لامعتسا هنسانعم اضقو تموکحو |

 لوب ییلد یسهع كنهقاو لصفو یضق اذا ام کالا متف لادقب نوجکیدلپا

 هک ريد حراش احوتف تراص اذا ةقانلا تل لاق رووا لامعتسا هنسانعم قالوا
 . ءانب هدنابع نالوا باتک لصا نکل بولوا لب هلسیاوئع عنک هد دمت هج رک

 یسانب ردهنسانع عت قچآ یخد وب هدننزو لیعفت ( میتفتا ) رددیقم هللوهجم
 دف هدنزو لاعتفا ( حاتتفالا ) عتق ىنعب باوالا مته لاق ردنوحا ریثکت
 ندوب یسانعم كلی ادتباو زاغ آ هب هنس ربو ف یتعع بابلا عفا لاقت رد هتسانعم

 لاقب ردهنسانعم قلوا عساو یکیلد ید كنەقااو یک ةولص حاتتفا ردذوخأم
 دادماو رافت ید وب هلیعف كناف ( ةحاتفلا ) اعوتف ثراص اذا ةقانلا تحفا
 كناف ( ةحاتفلا ) هرصن یا هحاتفو اعف هيلع هلا تف لاقي رد ردصم هنسسانعم

 رلن وب هروک هنناب كحراش ردهنسانعم ءاضق و تموکح یخد وب لیمو یرسک |
 ه یضاق هلتهح و ةهوکبطا یا ةحاتفلا یو نالف لاقش ةتسمانعم تموکح ردعما |

 سس س ۳ ی ا ناو یر جز وجوه سیم



٩۹۳ > 

 حاط لاق رد هنسانعع نعود حوطو احوط حوطي حاط ىع اعط ج: توپ

 لو يەک رب هدننزو لیعش ( حوطالا ) ضرالا ف هان اذا نالف حاط لاق
 لاق و هه و اذا هحوط لاقي نده ساتعم كرد رک زنگ شو نآ راح بود زآ

 رد هنسانعم قم روا اک د هیسک رو دست اک فذاوقلا هتفذق یا حاوطلا هتحوط

 اهم تمزد وک هر رک ید رو اصعل ابهر اذا هج وطلاق
 كيا اقا هاوه "ییش ربو ابن "یح ال ضرالا ىلا هثمب اذا االف ح وط لاقي |

 رد مع ندیونعم و یسح ردبحوم یک الها روللوا ریبعت قلاص هاوه هک رد ةنسانعم

 قوسو لج هاا لوح نالوا هکلهم یهسک رو ءاوهلا ف ءاقلا اذا هب ح وط لاقب
 ) حوطالا ( هکلهم هزافم بوک ر ىلع ھهج اذا دزپ حوط لاش رد هنسانعم كملنا

 ناربح اکی و اکی وا هلغاردز ندلو مدآ رب ردعواطم ندح وطت هدننزو لعفت

 یرف ههو یا حوطتف االف حوط لاش رد هنسانعم تء رو بورک هتشک سو

 هبداوح یحدا اقلا هب هکلهم عف كناط ( 2.اوطلا ) اھو انہھ هسشن وه

 وهو تاحوطلا لاقب الو فذاوقلا هتفذق يا خ.اوطلا هتحوط لاقي زولوا قالقا
 ردندلق مق اول حاير و هک رد ح راش ردلک د هحاط ردهحوطم ید رفم ارز ردات

 رونید هکنک د هدنن زو حابصم ( حاوطلا ) ردشلیا ریسفن هللا تاعطم یر ژیر
 ةديعد یا حوط + دین لاقب زده سانعف دیعد ند ) حروطلا ( دن_سانعم اصع

 یک فداقم روند هرارب قج هنآ ردیعج كنهح اطم هل کف نرم ) ح واطما (

 تحواطت لاقب ردهنسانعم قلردشت آ اک و اکی وا هدننزو لعافت ( حواطتلا )
eلاق ردهنسانعم كمروشود هاب رک كنه رمه ( دحاط الا ( تمار یا یوثلا  

 اذا هح اطا لاقب رد هنسانعم كليا انفاو دلازا ییهنسن ریو هطقسا اذا هرعش حاطا
 هج واط لاقب ردهتسانعم قعش آ ییهنسن رب هدننزو هلعافم ( هح واطملا ) هبهذاو هانفا

 رکذ هک ردهنسانعم حوط هلټوکس كنایو یف كناط ( مخیطلا ) هب هامار اذا هب

 نالوا هد دند كنقوا نابص خطو حوطب حاط ین« طب حاط لاق یداوا

 هدنک ارپ سا هدننز و هحص ) دعطلا ۱) رون) وا ۳ نابص هک روند هحاما

 e لاقب رود هی agît تا ییطع روما توا ثعاب هنن رل وا ناش رب و

 | عیاضو فلت يي هنس ر هدنزو 2م.وطن ) طلا ر / pet تق رف روما یا حط

 ین هسک ربو هعیصم ف هب یر اذا هب وش محرط لاش رد هنسانعم ق٤ هر قحهل وا

 اذا االف محط لاقي رد هنسانعم كمردزک ناريجو هتشک رس هدنابای بودیزآ لوب

 كنم مه ( ةحاط الا ) هعیض اذا هعط لاق ردهتسانعم كليا میاض "یبشربو ههوت "

 دواو هر و نم ةدامو هکلها اذا 4 حاطا لاقب رد هنسانعم كلبا كاله لاک
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 | هدنزو رفتطغ ( عفلطا| ) هقرا اذا "یشلا ےئاط لاق رد هنسانعم قم اقف و یک. هک
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 ( عمطلا ) رونید هیسک هدنامورفو نوغرو تیافبو هثسانعم عیاج روند ههسک ج آ
 هب هنسن رب هدنزو دوعق ( ح ومطلاو ) هدنازو باتک ( حامطلاو ( ہدننزو ےل

 بابلا نم اح ومطو احامطو اعط هيلا هنصد ےئط لاش ردهنسانعم ققاب هکید زوک

 بوردلاق ینزوک هب هنسن رب هسک رب هک رولوا یدعتم هلیفرح ءابوبو عفثرا اذا ثلاثا
 هنجوز نولاخو هل فرشتسا اذا هيلا هرصپ عحط لاقب هنسانعم قمقب هکید

 خاط یهف اهحوز لع تعجج اذا ةأر ۱۱ ت ےمط لاق رد هتساتعم تا کا سن

 كئبش ربو هب بهذ اذا هب عمط لاقب رد هنسانعم تتلیا و تام رتوک و
 هيف دعبا اذا بلطلا ف حط لاش رد هنسانعم كلبا هغلابمو ناعما هدنص وصخ یلط

 یلاع اقلطمو روند هنوناخ نالوا رونحاق بوذا كلشک رس هنحوز ( خاطلا )
 ر هلل رک كند زمه ( حامطالا ( عفن رم یا حاط لبج لاش روند ههنسن عش مو

 هرص» لح را ا لاق ردهنسانعم قمقب هکید بوردلاق یرقو یزوک هبهنسن

 نولاخ كرك رد هنسانعم كلبا بالشك رس هدننزو باتک ( حامطلا ) هعفر اذا هيلا

 ترشن اذا احاط ةبادلاو ةأرملا تععط لاق نوسلیا هحاص هباد رک و هتحوز
 ا قمردلاف داوه یرالا تا زو لیعفت ) حم طتلا ) تڪمجو

 بوردک وح یرغوط هاوهو هب دن عقر اذا سرفلا مط لاق روتلوا رییعت قفلخاش

 ) طا ) ءاوهلا ىف هامر اذا هلوب ےط لاقش رونلوا لامعتسا هنسانعم كیهشیا

 هدنو ردشایا ریسفت هلا رش رب هدنناتک مان طيح دابع نب بحاص EE كناط

 ردهلسق رب هلنیتخف ( an ون دنفل وا يعمق ءاخو ءاظ نالوا باوص

 لاق رونلوا قالطا هدنادشو نم رد راج هد دلی وکس كيمو هلناعف ( تاعطاا )

 ردفورعم رعاش رب رانا هد ) ىیقلا ناعمطلا وا ( هد اد یارهدلا تاعمط هتناصا

 ره هک روتلوا قالطا و لیحاص همشو صرح كب هدشنزو ناتک ( حامطلا )
 لحر ر 8 8 س مس دسا و ه رش یا حامط لحر لاش رول وا ر د زوک هثیشس

 همور یصیق هللط دادما نوحا ماقعا ذخا ندنرالتاف كنیردب س اما رک زدند
 هسیسدو رم ضعب هدنقحو لاسرا هرمصیق یی وسم هرو نم هلق هدک دلربا الا

 مان ها ربع" هدننزو ةیدادس ( دیحامطلا ) رلیدلیا روس یسیقلا هما هرخالاب هلیلاعا

 قمقی ندفلع هود هلیصف كنوو كناط ( متطلا ) ردیعسا وص رب هدنسیقرش لح

 رد هنساذعم كم روعمو تعش اذا عبارلا بابل ا نم (یط لب الا تعط لاق رد هتسانعم

 )ح وطلا ) رده رق رب هدسضم هدنن زو باعم ) حانط ) تنعغ اذا لب الا تعط لاق

 تحاط لاق رد هنس انعم قلوا ف رشم هک اله لوق ىلع قاوا كاله هدن زو حول

 لاقب رولک ید ندهیاب وو كالهلا ىلع تفرشا وا تکله اذا احوط ح وطي لالا
 صصص
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 ملا تاع:

 || رو دولوا یدعتمو مزال هنب اتعم حالطا هدننزو لیعفت ( حلطا ) هبعتا اذا ۱
 || مط لاقب ردمزتتسم یباعتا هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كليا حاطاو ماربا هیسک
 هراوط هدنامورفو نوغزروب ردتفص یغدوب هلبرنک كناط ( ملطلا ) اذا هيلع
 هک طو بعتمو يعم یا حط ذقانو مط لج لاقب ردربارب یتومو رک ذم روتید
 ]| وو لرد ید دارق روشپای بوشوا هراراوط هکرونید هکحو نانلوا رپبعت

 مط همد آ ندا تیاعرو راع و دیش سگ کرک هنسسا ومو باود هکر دنداتعم 1

 يو مک یمزالم ةزاوط كونك هکایوک لردیا قالطا لام
 بولوا تسودنز عبطلاب كلذك هو آ ذا یا لام ملط وه لاقن ردا ماقها هلتمزالم

 رول وا: قالطا .ءاسن مط هراک دای ندنا تفلاو سنا هليا رن او تیعبت ها ز اعاد

 یشاومو رونید هداوط نویزو لوزهم شفلقیآ حطو نهعبتی یا ءاسن مط وه لاق
 ردتفص یخدوب هدننزو ریما ( حاطلا ) روتید هاپوح نالوا ردنا باعتا بوب رو
 بکار لاش و اک یا اط دهقان و محلط لج لا روید هراوط هدیامرد نوغرو

 نالوا بکار هدنرزواو هقان نعي ةقانلاو وه یا ةينثلا هان ىلع ناحلط ةقانلا
 رد-ففلوا فذح وطعم نوهگیدلنا تلالد لبقام ردرلنوغرو هدیسیکیا مدآ
 رونید هبهقا نوغرو ) خاضلا ( یک ط رونید هکحو ناتل وا رعت هنک حطو

 هرلءوود هدنامورف ردرلعج هدننزو خیافص ( عالطلاو ) هدنزو مکر ( طلا )

 هک ددض كحالص هليعف كناط ( یالطلا ) ةلك ىا عیالطو ملط لبا لاقب رونید
 بابلا نم احالط لج را مط لاش ردهنساتعم قلوا راکهنو دسافو نوغزآ

 ( ناتعلطلا ) نون اطلا ترهل نوخ اصلا الول مهلوق هنمو حاط وهف مص دض لوالا

 ( ع ) رونلوا قالطا هنردارب هلا دليوخ ن هحلط هایسهینب ريغصتو هن
 هيلع هلا لص مرکا لوسر ردنداا هلاديبع ن هحلط ردندیماسا هدننزو هزج
 ميلط هدنسهوزرغ هريشعلا تاذو هلا رينا ةعلط هدنسهعقو دحا ىرلترضح )سو

 هللادسع ني نيلطو رليدروي هيم هلا دولا ةحلط هدنسهمح نینحو هبا ضايفلا

 نب ةيفص یسهدلا و هکیلخ نب هلا دسع نب ةحلطو ردندباحا كلذك ىم .
 ردشغل وا قالطا تاحطلا زیفط هلغلوا فانم دبع نب ةحلط ىا نی ةيلط نب ثراحملا

 ددیدآ عضوم رب صوص# هتتعاج سبنس ونب هليحف كن همحجم نيغ ( ىرابغلا ملط )
 هدننزو ربیز ( حط | ردعض ومآ ررب هدننزو علطم ( لطمو ) هلنیتصف ( مط وذ )

 ( حولط وذ ) رد ه رق رب صوص# هنس هلسق هلی ( حولطم ) ردعضوم رب هدزاج
 ڪا كناط ) عالطلا ) ردید آ عضوم ربو ردندهللا مت نی هعیدو وب هدن زو دوعق

 طی الع ( غالطلا ) رد مفلط ید رفم هنسانعم ضا روند هرادنسن یصیو وانا

 یهتسن رب هدنزو هح حد ( هعفلطاا ) هتسانعم قیقرد جم روند هکلیا هقفو هدنزو

 هک
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 یسولط كناق ولط ردمسا هدننزو باتک ( حافطلا ) ءادع ینعی امتع یا ماوقلا
 فوص وم يأت ردکعد هساپ ( ةغاطلا ) اهولم یا ضرالا ح افط لاش ردکعد
 هنمو ردشغالاق یرنا تبوطر الصا هلکلکود بوشاطیب وطر هک ایوک رد راتعا
 هکردج رف یروق وق هنوکرب ینعب اهطبق یا ابیحاص ردشال یال غ اط ةیکر مهلوق
 كناط ( طلا ) سلوا رداق هغلجوآ مدآ نایشخوا هلغمانوا رولک هلا, ول رد رب

 ا باتنک رونید ید حالط اکا ردیعسا مظع رجش عونرب هلیئوکس كمالو یھف

 هدساسا رددتعاونا یباغا هشيم ولنکیت ریش و هایاه ردهم ط یدرفم هدننزو
 ردشلنا ریست هل الیغم ید یواضیو ردرسنم هلیحاغا نالیغم هدناد رفم راسو
 هک ردتغل هدنظفل علط مو ردراجمان یسعدرونید هرلجاغا كویب وانکین کنج تم حا
 ح راشلا لاق روند م هدهنحاغا زومو ردا روهظ ادتا هک روید هنکعچ تكنام رخ

 زا نوللا نسح برعلا دنع رجش وهو زولا رجش [ دوضنم طو ] یلاعت هلوف سف
 ربحاو هدنزرط رایخكج وک هکر دیسهویم كن آ زومو هرون حیرو هنوفصو هیت

 ا ضوحو رودلوا قالطا همدآ ج  یلاخ ندماعط یسهرعم طو رولوا هدیننذل

 رولوا ردصم هدننزو هحارص ( هحالطو مطو ( روند هبوص قنالوب نالق هدنند

 بابلا نم ةحالطو احط ریعیلا ملط لاقب رد هنسانعم قلوا هدنامرد بولیر و كي
 طو هبعنا اذا هریعب دیز ۳ لاق رولوا یدعتم هدانعموو یعا اذا ثاثا |

 ۱ ها هنبدم طو روند هناویحو ناسنا هدنامورف نوغرو رولوا تف ص ندن و

 روش یراک دد 2 یدو هدننزو باتک ( حالطلا ( ردد 1 عض وهرب هدد ردن

 ۱ بس رییغتو فک تطاط 6 هزشالطلا ز ردیح اغا نالیغم هکرونب د هر ونه

 || ةيحالط لبا لاقي رونید هرلهود نایلتوا موقرم رهش مان حالط هلي هدزوا
 یراکس ( یالطلاو ) هدننزو هحرف ( ةحلطلا ) حالطلا ةر یعرت تناك اذا
 دیلط لبا لاش روند هراهود نالوا ادیب عجو هدنرلنراق هغمالتوا حالط هلثزو

 م ح الط ریش هیلط و ح الطلا ةر غر نم امور یت تاک اذا یالطو

 حالطلا ةربثک یا دیلطضرا لاق روللوا ریبعت رازنالیفم کروند هضرا نالوا
 لاقی ردهنتسانعم قاوا یلاخ ندماعط یسهدعم كمدآرب هدننزو حرف ( ملا )

 ماعطلا نم فوملا یلاخ یا احط راص اذا میارلا بابلا نم الط لجراا مط
 رد هن انعم تمحن مط و حاط وهف لوعفلا ءانب ىلع ىنعي ىنمك لجرلا مط لاقیو

 كمالو ىف كناط ( ةيلطلا ) رديدآ عضومرب مط و تمعنق یا ملطف وه لاقب

 هد زماسلالاح ردلکد هي رع ردهدلوم تغلوو روند هغارییرپ نددغاک هلن وکبس

 هدنامرد بوایرو تیاش راوط هدنزو ح زلصا ) حالطالا ( زدق رحم یریبعت هعلط

 | ر مطا لاق رولوایدعتم هدانعموب و يعا ادا ربعبلا مطا لاقب ردهنسانعمقاوا
mamma emma? ras amتو سم  



 رکاو ردقلوا

 لصا هدننزو راغس (حامرط)ا ) روند هثیشنوزوا هدننزو روز ( حوم رطلا )
 لاق روند همد آ نالوا فراعتمو روهشم هلبسن ولع سانلا نو لاع یسن و

 ناعا اص یمب خاط هدلاشمو رونآو روهعلا باللا یلاعلا یا حامرط وه
 هقشبو ردروهشم رعاشرپ مهلا نب حام_طو رونبد همد آ شیدا رود نالوا رظنو

 ۱ كناط ) خرطلا ) ردراو هلن هدنسهچرپ جاع هدلجم و ردیقل ید 3 رعاش زب

 ۰ كنا ( هينا رطلا ) رونید هبا ويح و ناسنا نان ELE د آ رلیعف نیم و

 وهز او نا اذا هيا رط هیشف لاق هنمو ردهنسانعف رکت كفلک وی هل ف فح

 رد هنسأنعم ق٤ا عفن رم یرغوط هاوه 3 هدننزو هح رح د ) هح رطلا ( رکو

 لب وکس كنافو یححف كناط ( عفطنا ) ءاعسا ىلا ی هلوط اذا ءاسلا حرط لاقي

 | هدنسهحرد کود بوثاط هتسن یعهل وقم باق هدننزو د و ( ح وفطلاو )

 ءاالا عفط لاقب ردیفدارم زیربلو راشسس هدیسراف هکرد هنسانعم قاوط ولشاب

 هدانعم وب حطو ضیض"یتح یتعی عفتراو "التما اذا ثلاثلا بابلا نم احوفط و اعقط

 ناویح راسو e کو ء الما اذا اعفط ءانالا | لجرا ع ةط لاقت 2 دولوا یدعتم

 دل ول اب را تحفظ لاش رو) وا شم رغوط قرهلوا ودطد وطی دب هح E وک هلغل وا

 ۱ ولخاپ هک ردهنسانعم قم ردلاق بوردغآ ها وه ینهنسرب ليو مات هتدلو اذا اعفط

 دنطقلا خرا نعقط لاقب نوجغید) وا ن مصتم یعفر ردذوخأم ندنساتعم قم ردل وط

 یک بهذا یا ینع عفطا 3 و روقوا لاس متسانعه نمک و زب تهطس ٩

 1 یناکم رخآ بول وا لئاز ندن د وخأت نوت ام خرد عطس نالوا ك 2

 . هنمو رودهباق نشاط ولطب وط ( مقاط)ا ) هنلوا لامعتسا ندنیبهقیقد ررذل وط

 1 ح اقطالاو ( هدننزو لیعشت ( حفط)ا ( بارشلا نم dy یا عفاط نا رکس مه وق

 هعفطاو ءانالا مفط لاقت E قعردلوط ولشاب یاقرب هدرلنوب هدننزو لاعفا

 روند هنک و یک نالک هی زون كم رهن نایادیق هی تكناط ) دحافطلا ( ہےقط تع

 روند کک وج هلآ كوپک نده ھت نایانیق هلیسودنک ہل رمذک كيم ( یعغطاا )
 لاقب رد هنسانعم قلآ ینکویک كنم جت هدننزو لاعتفا هیدیدشت كناط ( ح افطالا )
 هباق ولظیط لوث هدننزو نارکس ( ناعفطلا ) امتجنافط ذخا اذا ردقلا ےطا

 3 ناعفط ءانآ لاش هلوا رولکود بوشاط هدنراراتک هنن ی هدنحا هک روت

 ا منا هفلام هدننزو دادش ( حافطلا ) ی ےفط هعصق لاقبو هبناوح نم ضیف یا

 | هدناویح هدنود و كرکوب هلتتسانم و ردکءد یجرشاط بورردل وط كب ردلعاق
 ۶ ح افط سرقو ماوقلا دحافط دات لاق رولوا ررشاط یر اک انوک لامعتسا

 ماوقلا

 ىدا م زال كليا تراشا فوم هسا رولک هد هن_سانعم ءاخ را
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۹۲۹ ۱ 

 ل ایعتسا هاف قاي حج و دئلب ی رغوط ھام” ابو هح ر یعء هج ا لاق

eءامسلا لا هعف ر یا هل وط اذا ءانملا و طظ لاش ردشلا داعدا ندنیمز  

 هلیمض كناط ( ح رطااو ) هلرسك كلاط ( حرطلا ) ردهیانعموب یخد هع رط هک هت
 هدو EOE دن اس یشات ندنهیدمارپ هشدا هدننزو راما ) 2. رطلاو ( هدننزو رق

 ( حرطلا ) هبدادتعالا قل ینمی ح ورطم یا حرطو ح رطو ح رط "یش لاش روند

 رولوا ردصم ح رطو ةديعب یا حرط هب لاقي هنمو روند هدیعب ناکم در:تعف

 هقلخ ءاس اذا عیارلا بابلا نم احرط لجرلا حرط لاقب هنسانعم قاوا یوخدب

 ماذا لجرلا ح رط لاقي ردهنسانعم كلا شيعتو من هرزوا تعسوو هافرو

 قارا قواو روند هدیعب ناکم یدو  هدننزو روبص ( حورطلا ) اعساو اهن

 یرلپاص كنرارفلاصو حورمض.یا حورط سوق لاق رونلوا قالطا هاب نروس
 ةلیوط اجنیجارع تناك اذا حورط هل لاقب روند هنحاغا امرخ نالوا نوژوا

 ح رط دلو هک لوا ردبا هبک ینوتاخ هليا عاج تقو.هن ره هکرونید هبیشک لوشو
 باح (حارطلا ) لبحا عماج اذا ین لب یا حورط لجر لاق رولوا ردنا

 هک روا تسکو هدننزو لیمزا ( جیرطالا ) رونید هدیعب ناکم یخدو هدننزو

 تدح هدننزو ربنم ( ح رطلا ) ءاعا ىلا ینعی لیوط یا حرطا مانس لاق روشد

 فرط لاق ردا صیخث ندقاربا یروظنم هکرولوا قالطا هزوک نالوا یرص
 یا ح رطم خر لاش روتلوا قالطا هغارزم نوزواو رظنلا دږعب یا ح رطم

 بارض هلغلوا نوزوا كب ییب هک رونلوا قالطا هروغوبو هرفیآ لوش و لیوط
 دیعب ناک اذا ح رطم لقب لاش هلوا دی ندنجر كنپشید یسینم عقوم «دنلاح

 هکر ولوا قالطا هناسلیطو أدر هلیحف كناط ( ذحرطلا ) جا نم الا عقوم
 لعاف مسا ( ح رطتلا ) ردت رابع ندنسهلوقم لاش نانلوا ح رط هزوماو هشاپ

 نالف یشم لاقب هنمو ردکءد یجاقب بوشود هنیمز هلسس روتفو فعض هلیس هی

 ( ح رطمو ) هدننزو دادشو هدننزو باصم ( حارط ) لالکلا یذ یشکیا اج رطتم
 یارص ( یارطلا ) رددلاجر “یاسا هدننزو ریز (.شرطو ) هدنزو مظعم

 هدنن ز و هلعافم ) ةح راطلا ( دعب یا یارط ریس لاق رد هنس انعم دیعب هدننزو

 هدنابغ و رعس ردهنسانعم كليا هرواحم هلیساقلا هلکشم لئاسم هت رب یرب سام لها

 اذكو ضعب ىلع لئاسلا مهضعب قلا اذا موقلا حراط لاش رووا لامعتسا ید

 هدلحم مان هرهص ندنسیحاون هرصب هدننزو نابع ( ناحرط ) ءانغلاو رعشلاف
 رد هنسانعم هاخ زسا هدنن زو هح رحد ها هم نبش ) یش رط)ا ( ردد ا۴ حض وم رپ

 ج راش هح رط ی هب سو لاق و ردب رابع ندقل وا شوک و < 4 ویلس بوئلتسس

 هدنناونع شرط یتح هدلاثم نالوا باوص هسیا هنتسانعم ءاخزتسا رکا کرد ||
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 حایضلا برش اذا لجرلا حض لاقب رد هتسانعم كمجما حايض هسك ربو احایض

 ( لوق روند هزوک دوخات رد هنسانعف سهد و تدور هدننزو هخاش ) دحاصلا

 ههو رود هثش شلاق هنسن (حويضملا ) كنیعوا لرصب یا كتحاض دوجا

 ه3 زو دادش ( حایض ) صلاح مغ شوتغم ینه قوذع یا حویضم شيع لاقي
 ردات نب نان ینسا هکیراضنالا حایضلا واو ردنیئدحم حایض نب دم ردنداعسا

 هرکصندقدلاق یوص هحرادقم رب طاتحم هللا هنسن ضعب بولیحما یرنکا كنوص
 لق م نم ] ردشایا تراشا هث دح ونشا هلکنو فوم هیلیا دورو هضوح

 ارخأتم یا [ اضضتغالا ضولا ىلع در ماب ذاكوا ناک افداص هيلا لص نم رذعلا

 لک هرمغب اطاتخحم اردک يف هلقا الا ضوحا ءام اویمشام دعب "يج ندراولا نع
 ءالاد ط ولحلا

 ) نم اط "یثلا ےط لاقب رد هنسنانعم قمای هلددشت كاحو ی خف تكناط ( عطنا

 لاقت رد هتسانعم ار ید ها هکوا یشیشربو هطسد ادا لوالا بابا
 لازلز ( حاطتطلاو ( هدنزو هلزلز حلا ) هيج هنت انا "یشلا ےط

 كالهاو فلت یهتسنرو « شک ان یشلا طخ لاقت ردهنسانعم قمربق هدم زو

 هددب و ةقر اذا "یا ےل لاقت رد هنسانعم قلق هدنک ارپ و ناشیرپ هل دصق

 هل رابع هق رو اذا ةلام مطدطو مهددب و مهکلها نام أ رتطصم هدساسا اک القا

 ریت كلوک صق 3 مه اک رد هک تمام كلوک هتسهآ هتسهآ ردو ردم وسره

 ا ) : ) نود كف كع اذا لج را طعم لاقي رؤكوا
 رعش وا ىش یا طط هیلعام لاق روند هلیق لوق 3 رد هنتسأنعم ئش

 ) قغاو هطقسا اذا هعطا لاق ردهتسانعم كمروشود هلک. كنور ( حاعطالا
 روند هنالسرا هدننزو لاسلس ( حاطعطلا ) ءامر اذا هطا لاش ردهتسانعم

 ( روید ةت ر ەدىر كرز كلود ردوج نر ک زد هتسأاتعت ج اسم هنر ) ا

 ةذم(ةحطملا)ط بلا اذا"یشلآ عطف |لاقب ردهنسانعم قلاب هدنژولاعفنا ( خاعطتالا )

 هک رد هنن رپ هدنز رطقش ضآ هدنغایا كنويقلوقییع هنس ورک ك غن رط كنویف هدنازو
 (ح ٌرطلا ) ردهتسن هح رم ول نالوا هدند را كنعهنقن دارم ردک بوروس یرب هلکن آ

 اح رط ەن ح رطو هح رطلاش رد هتسانعم ق ؟ندنلاو قوارب هرب یه نشف رپ هد زو ح رج

 ( حارطالا  هدع ااذا هح رط لاش ردهنشسانعم كلتا داعراو هامراذا تل الا تابلا قف

 هح رطا لاق رد هنس لانعم كلبا داعباو ۳ رط یخدون هدننزو لاقعفا هل اط دیدشن

 ردنوخما ريتك یدیلشت ردهتسانعم ح رط هدننزو لیعش ( عیرطتلا ) هح رط عع

 تست
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 ( خیمضلا ) ردهنسانعم لزنا لازت هک هتل ردکعد لوا قاربا هک هنسانعم حسا
 یأر یلعو هغیرای نالوا هدنطسو كربق لوقلع هربقو رد هنسانعم دیعب هدننزو ریما

 تپرهدشزو بارع ( حالا ) رونید هربق نالوا قش بو یلوا یدل
 لايح ءامسلا ىف تيب حارضلا ياما ىف ح راشلا لاق رد هدهعیار ءامس هک ردسیسا
 ردهنسانعم كليا مانشد و بس ه رب یرب هدننزو هلعافم ( ةحراضملا ) ةبعكللا
 رب و هامار اذا هحراض لاقب ردهنسانعم قمش آ هتسن و هباس اذا هحراض لاق

 رو

 كنارو كيم ( یرضاا ) هب راق اذا هح راض لاش ردهنسانعم قلوا بی رق هني رب

 حانملا لی وط یا یرضم رقص لاق روند هرقاچ نالوا نوزوا یردانق هلیحف
 هثیش نالوا قآ اقلطمو رونید هناشیذ درم نالوا نادناخ یعدقو لصالا مرکو

 ردروهشم صاسررب هکر د.ق) نعل نکا كالحر رو روند هب هنس نوزواو روند

 ريب ز ) ے رہ ( روند هرقاڇ نوزوا یرادانق ید و قرهلوا زساي ( ح یضلا (

 رد خب رش ها همعد نش لوق ىلع ردندناڪڪا ت رض ۷ دف ی ردندامسا هدنزو

 ح رطضم یش لاق رونید هبهنسنشلن ۲ هفرطرب هلیسهیب لوعفم مسا ( حرطضملا )

 هدننزو ثدح ( ح رضمو ) هدننزو دادش ( حارضو ح راض ) ةيحاف یرم یا

 داداض ( ملا ) رذیدآ عضوه رب هدننزو هنیفس ( ةع رض ) ردندلاجر یاسا

 هنيو زاچ هکردیمما لقم شلو جنو یک لسع رونی هلاب هلیئوکس كنایو یف
 رولوا رذصم حد و رونید هدوس هقفو قوح ییوص و ردفورعم هويه صوصحم

 لحم ربو ءالاب هتجزم اذا اهض میضا نللا تعض لوقت هتسانعم قاق وص هدوس
 هدشزو باح ( حايضلا ) تلخ اذا !دالبلا تحاض لاق ردهنسانعم قملاق للاخ

 رب هدننزو لیعفت ( میوضتنا و محیصتلا ) رونید هدوس هقفوب قوح یروص دو
 هتحوض و االف تعصض لوق رد هنسانعم كمروحا دوس هقفو قوح وص همدآ

 هنج زم اذا نيالا تحض لوقت رد هنسانعم قاق وص هدوسو جایضلا هنیقس یا

 یسک ضو روند هرب یوک ا محاط هاب رسک كداض ) جا ) ءا

 یدنلوا نایب هدنسهدام محط هک رونلوا رک ذ هلا هحوارم و عابنا هنظفل ید

 ر کد هد هنتسانعم ی هدار و هلکلیاو ع هب هم اع هداروا یظفل میس فل وم

 هنلوق حفلا ىلوق حب رال عابناو هکر کم ردشابا ج وار هد هنظفل عر ه رکصتدکدلیا

 ۰ صقات هد زوص ینیدغلوا باکترا.و ردفاکت صع هکهنل وا بز ریست فطع |

 | [ ریبزلا هئرول خرلاو محضلانع بعکذ موب تامول ] وبشا ربثا نبا هکیدلاق ردراکرد

 جہ تیاور وو خیمعت یغیدلوا یورم هدهلناونع حفلا نع یورو هدننیدح
 ( حیضتاا) ردشلا نایب ود رولوا بولقم ندنلوق سما يحط هدنروص یتیدل وا

 ! .راص.اذا نیللا ج لاش رند هنسانعم یوا جايض هلغلاق ا وص هدوس هدن زو لعفت



۳۹ 

 هدنتیه وص راقا كارس هکردهنسانعم بارس یرح هعضصط و قرقرت اذا بارسا

 هنساتعهقلوانایاغو رهاظو ردیسا او هروک هیئت كفلۇم ردنراپعندنسع روک 7

 بارسب دوب هدننزو لزلزت ( حیضححا ) نیت ادارمالا ع لاقي رونلوالامعتسا
 كناح و یرسک لد اض ( میضلا) قرف ریاذا بارسلا E لاق رد هنسانعم قماردلی

 سعشا كفلؤم هلوا عقاو هرزوا نیمز هکر وند هنسایض و رو كشن وک هل دیدشن

 ندعشال ] ثیدلا هنمو ح راشلا لاق ردندنلسق هم و دنز ییبا یرببعت اهوضو

 ۱ 2۶ وکوآ ینرتس الصا 2 طو [ ناطیشلا دعقم هناف لظلاو م حضلا نيب ٌمدحا
 هک روند هر نالوا رونقوط شنوک اعادو روند هرب رهاظ ا قحآ نڪا

iةرجأمو سعلا هيلع كعلط اب یا حيرلاو مضلا هاچ لثلا هنمو رودلوا  
 نسالی ه رار زوا بوغوط شنوا هت رارزوا نالف ی a جاب لق ش الو ع.را هيلع

 هلبا ب ةماغو ردزاعشا یک دروتک هرشک لاوما دارم جو بول آ یا
 هجزآ هلیحف لداص ( حاضعخفلا ) ردشلیا یمن فاوم هلیرلقیا هوفت هدنناونع میضلاپ

 ردق هنفصن كردلابای ناقح ردق هغویط نامه لوقللع هتسانعم ریسپ ءام روند هب وص

 رد دنسانعم ربثک هدتغل لیذه حاضعضو روند 0 نایلی و ییدآ دوخان هت اقح

 روند هب وص هحزآ یخدو هدننزو بفیغ ( محض ا ( )فک یو ام مغ لاق

 هکرونپد هنسع ر وک هدنتنیه وص راقا كيارس هدننزو ده ذه میطحت و و

 رد هتسانعم كلبا ف رط رپ بوقاق هنوآندنرب یی هنس رب هدنن زو ح رج (ح رضلا)رد رلعسا
 ح رج یتداهش كدهاشو هاحو هعفد اذا ثلاثا بابلا نم اعرض "یا حرض لاق

 نعي اهح رج یا ىنع نالف ةداهش حرض لوقت رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا اغلاو

 تحر اذا ةبادلا تحرض لا ردهتسانعم ھوت دا رلفایا راوطو ینع اهعفد

 4 یرد جرو اع رڪ هل رفح اذا تا ته هی حرض لاق رد هتسانعم قم زاق رىقو

 قمروا دوت هل رلقایا راوط ید و هدنزو باتک ( حالا ( هتسانعم دلح روند

 ( حورشلا ) تحر اذا لوالا بابلا نم احارض ةبادلا تحرض لاقب ردهتسانعم

 نکهروس ك قواو ح ومر یا حوض ةباد لاق روند هرا وط نک هم هدنزو روبص

 (حورمنلا ) مهسلل عفدلا ةدیدش یا حورض سوق لاقب روتلوا قالطا هبا نالوا
 تدرك اذا اعورض قوسلا تحرض لاش رد هنسانعم قاوا دساک رازاب هدنزو دوعق

 تحرضا لوقت ردهتسانعع كمربو هداسک یزازاپ هل سک تكنمرمه ( حارضالا )

 ردهتسانعم كلیا داسفا یهنسنرب و ردشایا رارکت فوم ینو امندسک ا یا قوسلا
 هدنعا اذا هحرضا لاقي رد هنسانعم كليا داعا و هدسفا اذا هحرضا. لاقت

 دسافیا حرض لحر لاک زونبد ده یشک راکهبو دساف هدن زو عرف ( حرمضلا )

 رد ما عف منا هدننزو ماطق ( حارض ) هديه یا ح رض هپ لاقب رد هنسانعم دیعب و
 مجید رک کم

 حرفا



۹۲۰ ِ ۱ 

 ققشت اذا فیسلا دغ عیاصت لاقي ردهنتسانعم قلراب اجاب میاعتو شعب هضم
 (ح تا رونی د هنس هعیص كرد راق ندا هحو هرزوا تیم هدنزو هار ( دحاصلا )

 جیوصت هدننزو لیعفت ( حوصلا ) یدئلوا رکذ هکر دیفدارم و هدنزو ح وصت

 ردلعاق مسا هغلابم ند ہیک ) ج اصلا ۱ هتحوص ییعع سشعشا هتهص لاش رد هنسانوم 1

 هن وک رب كج هدا لع ییحاص كشاپ ندنعا وا بيط دوخاب رطع عوار حایص و

 ردیدآ قلامرخ رب هدماع هل اه ( ةحایصلا ) ردیلع فالجر رب حایص و ردهنیسن

 هن ویق چ وق ما ناعصرددآ امرخ عونرب صوصح ه هندم هدننزو ینا ر ,(یناعصلا)

 یمسا كحوق لوا لوق لع ىدا رووا طبر هنحاغا كن ۲ اعاد هک ردیوسنم
 هاعنص هک هتن ردندنلق بش تاربیغت روزم تبسن سپ «دننزو ناثک یدا حایص
 هل و رربد ییاعنص هدئدسن هنن رهش

 ( حابضلاو ) هلبئوکس كنابو ىحتف كداض ( حلا ) ( ةمجلا داضلا لصف #

 هالا یلراه ندنغآ هقشب ندقم»رقواو ندکشک نکردرکس یمسق تآ هلی كداض
 كن آ رونل وا رینعت یتلراه هرس لوا هک ردهنساتعم كنلسس كر هد حاجا دوخاپ
 نود ندکع رکس یرلکدد بیرقت محض لوق ىلع رولوا ادیب ندنسفن قیص قیص

 لیلا تصض لاق رووا ریبعت كلترود هک ردهنسانعم كمرکس قرهلوا لهسو

 دمعخالو لیهصب سيل انوص اههاوفا نم تعم“ اذا ثلاثلا بابلا نم احایضو اعض
 كنهن رب شت آ حو [ اعض تایداعلاو ] ىلاعت هلوق هنمو بیرقللا نود تدعوا

 دونل وا ریبعت كمردنبوک هک ردهنسانعم كلا ربیغت هحل ین ول هللا ریثأت هنی رهاظ
 ندنآ هدننزو لاعفنا ( حابضتالا ) غلابت لو هنربغ اذا "یشلا رانلا تحض لاقب

 دامر روند هلوک هلی رسک كداض ( حلا ( خاف رانلا هتعض لا ردعواطم

 وکلتهضاخ حابض ویدنل وا رک ذ هک رد ردصم هدنن زو با غ (حابضلا) هنسانعم

 ققاچ هدننزو هح وکنم ( هحوبضلا) ردیسا ثدحمربو ردیدآ عضومربو رونید هتسس

 بقلم هللا رعیوشو قیرش نب بیر هدننزو ریما ( حبلا ) روند هشاط قجهفاچ

 یرلس رو 2 ەس مان مگ نب دوادو قعحارعساو یبرالنا نا قوزاحو نا رجن دم

 ( محض ) ردیمسایرلس رف 2 ریبج نب تاوخ و ماج نب نیصح هدننززوریپ ز ( ت ) ردیعما "
 ژردیک بوناشوب نداروا لئاوا كفوقو لها هکردعضومرب هدنافرع ه دننزو ح دم

 ( ءاعصلا) رد راژدحم هک رد لع ن د ناو قوکلا لیععسا نا هدننزو داشت ) حایض)

 شت 1 جاف :هلکلنر وتس وک هبخت ا نوحا قفل ضوط هکر ونید هبای لوس هدنن زو ءارجب

 روس ق عرق هشیرب یرب و رود هدننزو هلعافم ( هحاضملا) هلوا شاباربیغتو ریثأت

 هحاق یا هحاض لاقب رولوا نوعا هدایزو دحاو ردهنسانعم هشاکمو هحاقم كاابوس

 جذع” لاق رد هتسانعمقفا ردلی بارس ندفاربا هدننزو هل ز ( رعضعض| ) يغناكو
 سس
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 دزو لیعفت ( یوصتلا ) هالعا نم سب اذا لقبلا حوصت لاقي رذ هنسانعم

 قه روق یتسهلوقم ء ربس لصا هتففح اذا سعسلا هتحوص لاش ردهنسانعم قعروق
 رواد هجرک هدنزو باغ ( حاوصلا ) ردشفلوا ممعت هدعب پولوا هنسانعم

 نوصو هتسانعم لیلا قرع روتشد هنیرت كنم تآ ةصاخو هنسانعم صح
 هوحر مر رکن ضعب هنسانعم هوګ روتد هضرا حش رم و روند هد وس بلا

 هنکعچ كيامرخ حاوصو رولوا كعد رب كشوک یغاربط هلغلوا موسرم هدننا وئع

 تعفتعو ريخ ب نالوا رعبا تابنا تاب الصا هدنننزو هحاس ( ةحاصلا ) روند

 هک ر دوخاب لبحر هحاصو هحاص)ا ابناک دحاسا هذه لاقت هنمو روند هضرا

 ( ةحاوصلا ) ردرلنتاكه دنن رق هنيدم قيقع هک رونلوا قالطا هرلغاط كحوک مص |

 إم كيه ( حاصتا ) رونید هرالیق نلیکود بولیراپ ندندب هدسننزو هنامر
 رود هوص نالوا یزاج هدنزوب ر بول وا نقساط ندنسا رم دوخاب ندنعبنم

 ( نا وصلا) زدعضومرب ( ناتحاص ) ردرلغاط هجنر هدنغاربط تازس ( تاحاص )
 (ناحوص ونب ) فعلا ةزک یا ةناحوص ةلفم هنمو رونید هیهنسن یروق هلی كداص

 ( دعصلاو )هلی وکس كنایو یحف كداص ( جلا ) ردتعاجرب ندنسهلبق سیقلا دبع
 تردق تیا هلئاحف ( ناحضلاو ) هلیض و هلیرسک كداص ( حایصلاو ) هللاه
 ةج و اهص محض, لجرلا حاص لاقب ردهتسانعم قم رقیح هللا دنلب زاوآ هدهبنرم

 حس ريغ نم نالف بّصف * لثلا هنمو ةياغلا یصقاب توص اذا ااو احایصو

 تلاحرب قج هلوا بضغ بحوم ندقوح ندزآ یتعی رشک الو لیلق یا * رفن الو
 رفنو قمغاچ هرزوا روک ذم هجو مص ردکعد یدلوا كانضغ هدوېب نکیغو

 زونه هکی دیا هد.نناونع رفنو میص لبق هتیقل لثم لصا ردهتسانعم قلغاط

 ردکعد مدش) ون اکا نکیغو یسلغاط هرشط ندنراهناخو یسهطاشو یسس كسان
 الب ید هدرالم راس هلاعشنا ندنو هدعب ردقحهلوا تاقالم رعفلا لبق دارم

 هتسانعم تلاط رارید ةلخلا تحاص رابرعو رلیدلیا .لامحتسا هلا دیانک ندکید “یش
 ندنرلقوج# مقلاص تعي ضغوهو لاطو هک نم هجو رخ متثسا رلرید دوقنعلاحاصو
 هکایوک هنسانعم قلشب هغمازوا هدلاح ینیدلوا هاو ر زونه و بوقح هلیماع

 كجءدرلیدشودهفوخ بویلکلب موقربو رردا ادن ود دوقنعلا اناو لا اا رلنوب

 ررید مف خب .هدرب كجید رلیدلوا الهو هلیسهینب لوهج رارید مم ج هدرپ
 هلیفرح یف ءان اکا ردینبم هنسهظحالم یروهظ ناغفو دایرفو هبدناحاچ هدنرلحا
 بت یرلضعب ندهفلاس ما رونلوا قالطا هباذع هعصو ردشفلوا لامعتسا

 .لعافت (:عیاصتلاو ) هدنزو هلعافم ( ةحصاصلا ) نوح رلقدلوا كاله هللا لیربج
 ح اتص اذا اوجاصت و موقلا حیاص لاقن رد هنسانعم قم رقیح هنن رب یرب هدنب زو ۱

 ملعب
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 ریثأت.هدنسهجرد كرا: ضاق هلآ ذوفن ندشاب غوا ددخ كارو ترا
 باذا اذا یناملاو ثلاثلا بابلا نم اعحص فيصلا هححص لاش رد هنسانعم كلا
 هدامرب همدآ ریو هیرض اذا طوسلاپ هڪ لاق ردهنسانعم قمرواو هر هغامد
 نوسل وا لعف كركو لوق كرك ردهنسانعم كليا هلماعم دلش ودخ و تظلغ هدننض

 دیو نفعتم هدننزو با رغ ( حامصلا ) اهریغو ةلثسملا ف هل ظلغا اذا هعحص لا
 یندلوا کروند هتسدحار قلوقو هنسانعم نتنم قرع روند هر نالوا هحار

 لتس هنسش روند ید امص اکاو هنشانعم کروند هبقای و رولوا لثنم

 نوت لوق لعو ندناشوط قآ هکردیدآ نوناجر ماو زرد خو سو
 مهر بولیدیرا نونا اود هنغالتح كفايا و رولوا كرحوک ندا و یرکدید
 یعاربط هدننزو ءاپرح ( ءاعمصنا ) روند هنسهراب یغاپ ج. ناالوا عضو یک

 نادیم هکروتد هداج لوش هدنزو رجا ( عمصالا ) رونید هضدا نالوا تشرد

 ( ناوص ) هلوا هلاوح درهدا برض اللا لجو رک هنیرلشاب 2 روالد هدهب رام

 ( یعمعهصاو ) هلیعف كيمو كداص ( یتیم ردیدآ عضومرب هدننزو نالوص
 یرلاصعا اه یرلکک كروک هک روند همدآ دیدشو نیم لوس هلتسن یاپ

 روند همدآ لک یشابو روند هیسک ةماقلا ریصقو هلوا عفو یلکروشود و قیص

 هب هنس دیدشو تم هدننزو روبص ( حوعصلا ) روند هیسکشلوا شارت یشابو

 دتشماوه ترارح هدنزو هجرحد ( ةحدعصلا ) دیدش یا حوعص رفاح لاق روند

 هدننزو عديم” ( حدیعصلا ) هرح دتشا اذا انموب ح دعص لوق ردهنسانعم قلوا
 ( ح دامصلاو یدامصلا ) یا تیا هب هثسن ددش و باص و رونید هنوک یسا كب

 روند هنصلاخ كيش رهو روند هبهنسن دیدش و بلص هدرلنون هلیعح كراداص

 هدننزو لدنص ( ح دنصلا ( روید هل وب جحضاو و قحاو روند هیالس را حج دامص و

 ردیمسآ كن ردپ نطبرب هدننزو طبالع ( عانص ) رونبد هشاط یصب یک هطیس
 ردنداحا كلذك سدعالا نب انصو ردندرلن ۲ لاسع نب ناوفص ندمارك باتا

 داود هدسنفرط کیا كنمرد لینوکس دواوو یعض و یصف كداص ( حوصلا )

 لع هنکتا كغاطو هنسانعم یداولا طاح روند هتسیپق كو نالوا هدنسهباش
 قمدای رولوا ردصم حوصو روند هنن زو كد ناروط هدتئیه راود لو

 ندنآ هدننزو لاعفنا ) حايصنالا ( هتققس یا اح وص "یشا تع لوقت هتسانعم

 حاصنا لاقب زد هنسانعم قخوا راذبات بوغوط یآو حاصناق دن لوش ردع واطم -

 لاق رد هنسانعم قمالتح و قلراپ هدننزو لعدت ) ح وصتلا ( راتتسا اذا رمقإا ۱

 اذا رعشلا ح وصت لاق ردهنسانعم كکود رالپق هدندبو ققشت اذا "یثلا حوصت

 قعروق یرلشاب كنسهلوقم لوقو هاربسو ردهیانعموب ید صن ها ای هک تن راس
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 هدنزو لعافت ( طاضتلا ) اقفاوت یا ایلتصاو |یلطصاو اعالصو ةلاصم الاصو
 لصا كنو اطلاصا لاشو الاصت اطاصت لاق رد هنسانعم كمشللص ید وب
 رولوا قرصنم اضعو هدشزو ماطق ( خالص ) یک كراداو درادن یدیا طاصت

 هنحالصو تیرهخ كرمارب حف كمالو كيم ( ةكلصملا ) رد_مسا كت هم رکم هکم

 یأر لاق رولک خاص یی ردیلباقم دفع روند هثیش نالوا یعادو ثعاب

 یسلواوآ كنهتسنرب ( حالصتسالا ) حالصلا ىلع لمحام یا كلذ ىف ةحلصملا مامالا
 ضیقن "یشلا مصتسا لاقب رد هنسانعم كمروک حاصو ویا یبهنسنرب كلذک كمسيا

 هدناهفصا ( نالاص ) ردثدحم رب حالص نب حور ردنداعما ( حالص ) دسفتسا

 ردنرلعساهب رقربو هل رب هددادغبو رد هبرقر هدنب رق اهر رهش ( ةيلاصلا ) ردهلحم رب

 حالص و ) هلي هلداص. ( ج ) ردیدآ هب رق ررپ هدنراید سصمو هدن هاظ قشمدو

 خاص فوم ردندلاجر یاسا هدننزو ریبز ( حلصو ) هدشنزو نسحم ( مصعو

 هلع حاص نالوا اسم هلکنآ ادتبا هروک هنلایب هدرناصب ردشلیا توکس ندنغا

 كداص (ح انلصلا ) ردشلوا ثوعبم هنموق دو ردفسا نب دسع نبا هکردمالسلا
 رقعح (حدلصلا ) ردد قلاب نژواو هجا ع وئرب هدننزو راطنةس هلی سک كمالو
 ةضب ع یا هحدلص ةيراج لاقي هنمو یک هطیسب روند هّساط یصد هدننزو

 ولو روند هیدقا نالوا نیستم و ناقنایط هلیحف كمال و كداص ( هحدنلصلا )

 ثكمالو كداص ( ر دولصلا ) ةبلص یا هحدنلص ةقا لاش زن وا قالطا هنکک را

 ولتماصطو یریا هدشزو رفعح ( اصلا ) رونید هب هنسن دیدش و نیثم لڪ

 روشنید هبواخ نالوا ضیعو ولنا یمهدوک هلاه ( ( نییطلصاا ) روند هب هنس

 اذ| ءاعطبلا نیطنلصا لاق ردهنسانعم قلالو هدنزو ماجر <1 ( حاطناصالا (

 ضیرع كي هدننزو طب الع ( عطالصلاو N SE ( مطلصت| نتا

 جالب عطالص لاقیو ضبع یا عطالصو ےطاص٭ لصن لاقب رونید هتبش نالوا
 هح رحد ( یفلصلا ) ردیدآ عسضوم ر لف ٤ ( DL طولصلا ) عا

 كمردنود هن وا یرب نوجا كل ییحالصو فوز هرزوا ترمص» یدخا هدننزو

 روند هر ها هلیعف كداص ( حالا ) االق اذا مهاردلا لص لاق رد هنسانعم

 رو د هاب مصاب هدنىزو رحدم ( جم 1 ۱ ) ردقو ید رفم كنوب و هنسانعم مها رد

 روند هیسک ناقضاج هدنزو لدنس )جم ةناصل| ) ضن ع یا مفلصم سأر لاقي

 .( یملسلا ) یدنوا رک ذ کرد هنن حق رص هدننزو لدنعس هلفاق ( یتلصاا#)

 ( دیحلص)ا ) هقلح اذا هسأر اس لاقت ردهنسانعم كليا شارت هدننزو هجرحد

 دیراج لاق رولوا فصو ه وناخ نایئوا یرتا لیق الصا هدنشاب هدننزو هج رحدم
 هدننزو ج ( حلا ) ردیک شلوا شارت یشاپ هک ایوک ءآرغز یا سارلا ةحلصم

 یا رخ
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 (یفصما ) رد دآ عزم هدنن رق لع ما هورذ هدهداب ح افصو رولک خیافصو روک ۱

 قلی هده هما وا ۳1 یدوس هک روند هراوط ولدوس لوش هدتشزو ررطعم ۱

 هند هدنوب رونید هلق و ءارمصه یا هعفصم مفاد لاق هیلعاص نوک جاقرب نوجا 1

 ندلا د تع ادح هدنن زو ح رف ( عفصاا) رواک تاعفصم يج رد زباج ید. هدنن و |

 شحاف ضح یا عج نالف ةر ىف لاق روشنید هغلیص: نالوا هد هرج ج راخ ۱

E:(حافصلا) ردشلوا بقل هلکنذآ عفصالا يها ربا هنیدم نذوم ردتفص ندنآ ( عفص الا  

 هک راوتید هفلیصب نالوا یک ش٤ ریصو یوم هد تھ ی ع 4 رلفاکی هدنن زو باتک أ

 جافصو رد هې رک هدنینف تب و و رول وا زواخم یدح یعابا 4 رلقاک: لبس لوا 1

 (مشاصلا) روم لوا قالطا هرلغاط هجا ربهدنساذح نایع لبح > عقاو هد ۳ هاش اط

 ك رک هلوا ردیا انز هلناوسن نک هنلا هکرونید هتورش رپسا لوش هلیس هين لعاف عسا
 دماوا ةرح ةأما لکب ینزب ناک اذا عفاصم لجر لاق نوسلوا هیراج رک و هرج |

 هنسانعم علص ردهتسانعم قلوا لک زاط کوا كشاب هلی كفاق و كداص ( عفصاا) |

 روک ذمهحو ردنسا ندن آهلناعف ( زعقصلا ) ردءاعقص نوم ردتفص ندن آ عقصالا ۲

 هدننزو دومق ( حولصلاو ) هدننزو حالف ( حالصلا ) روید هفلزاط نالوا هرزوا

 لصا هک رد هتسانعف یلوا وا بویلوا هاو داف هنتر دزو هما ۱
 رج الص و اغ ولاص و ات الص مو "یا مط لص لا رونلوا ربت قلوا تاکوا هدیکرت

 ردموسم ید هدلوا باب ER دسف دض سمالتاو ثااثلا بابلا نم

 ردهتسانع«قلوا نوغیواو قشارپ هثیش رب هنسنرب حالص و ردنا رک ذ ید فاوم

 لداص ( لصاا ) تاتتباب نم یا لوالا بابلا نم احالص كلي "یثلا اذه لوقت

 نا ۷ میلصلاو خاصلاو ) ) رولوا هدننزو ر ص هر كمالو ىر

 هل رک كنه زمه ) ح الصالا ( روند هئي نالوا ونا بویاوا هاو دساف رد رلتفص

 هلا هلازا یتداسف كرکو ند ما یادتبا رک رد هنسانعم قلق حاص و وا یهتسنر

 كلون: همدآرب و هدسفا دض دملصا لاق روتلوا ریبعت قمراکوا هکنوتلق ندهرکص
 داداص ( خلا ).هلا نسحا اذا هیلا صا لاش رول وا لایعتسا هنتسانعم كا

 نقلوا یرلنبام بوردلاق یعارنو داسف نیف رط هک ردمما هنساتعم یاد ۱

 لاش رولوا ید ثنوم الج هرزوا برح نالوا یضیق رکذموو یک ی اس رد رابع

 هلیرسک باص (مطص ) ردیعما كتعاجرب رل صو سلا یا تعقوو ملضلا امینی عقو
 هک كداص ( حالصلاو ) هدننزو هلعافم ( ةلاصملا) رددآ رینرپ هدنرق ناسم
 لاعتفا ) حالطص الا ( نو هی ی تیام قم راب پودا 2 لب یداسف و لادح نیفرط ا

 ردیفالخ تكنءدعاق هکءهرزوا یلصا ( حالتصالاو ) ردشغلوا بلق هياط هات هدننزو ۱
 هل اص لاقي رواک ید نوعا اکا نان یاب لاعتفا رد هنسانعم هلا صم هد رلن و ی
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 ۱ | هيف ےفصت لاق ردنا تقد بوقاب ےےقص ریفص هک ایوک یک ےس رد هنسا تعم

 TH E بولیکح یدوس كنهقا هدننزو دوعق ( ح وفصلا ) هيف رظن اذا

 ردل اثمهقان هروکهننای كحراش امل بهذ اذا احوفص هقانلا تحفص لاق ردهنسانعم

 فصو روند هبهقا شیلکح یدوس ( عفاصلا ) ردیراج ید هدنسهلوقم رقب و مغ

 قرللا كنیرب یرب مدآ کیا نوجا كمشلنسا هد_ننزو هلاصم ( هخاصلا ) ردصاخ

 رردنا هلباقم هلهجو ةعفصو بوئوط فك :فص كركيدكي هک ردهنسانعم مشت وط
 لکذخا یا اخاصتو اخاص لاقب رد هنسانعم هخاصم هدننزو خحاصت ( عفاصتلا )

 هو هتسانعم ءا رونلوا قالطا هکوک هدننزو ریما ( محفصلا) هبحاص دی دحاو

 ( عفصلا ) یک یزو دغاک روند هنزو كهنسن یصیرهو یلعالا حفصلا هکتالم

 عقصمو عفصم فیسلا اذه هجو لاق رونید هییشولناو یصی هدنرانزو مظعمو مرکم

 هج موب یتیبجو هج یرلنای کیا كنشاب هکرونلوا قالطا همدآ لوشو ضب عیا
 رونید هبهنتسنشاریوج یزوب رخاو روند هپ هنن شفلوا هلامایرغ وط هف رط ربو هلوا
 لرم بولوا هحزود هک رونلوا قالطا هنورب نالوا لدتعم کک ینعع یسهبصقو

 راقل وق هک نانلوا ریبعت نول وط یتعی نیغدص هکرونلوا قالطا هشاب لوشو هیلوا
 هلوا نوزوا ینلارایسافق هلیس هببج هلغا وا تصب بولی ریدشقص ردیخلارا كرلشاق هليا ۱

 هدن آ هکرونید هیلقلوش ےغصمو ردشاب نالوامتصای قصاب یفرطکیاو هجم رویس دارم
 لابقا هلیزوب و هنبناج رافیکو هلیزو رب هنفرط نمم هک ایوک هلوا عم قافنو نايا
 سوکنبلقو رفاکلا بلق كاذف فلغا بلقف ةعب را بولقلا ] ثیدلاهتمو ردبا قلتو

 نمّولا بلق كاذفرهزب جارسلاک درجا بلقو ناعالادعب رفکلایلا عحر بلق كاذف

 رونید هقوا یجتلا ندنرلقوا راق عفصمو [ قافتلاو ناعالا هسیف عقجا ےفصم بلقو

 وقعو مرک هدننزو رویص ( حوفصلا ) روللوا قالطا هزوب نالوا نسحو لبسو
 هک روتلوا قالطا هنوتاخ لوشو ونعو رک یا حوفصوه لاقش روند هنالوا

 هلن هک ایوکهلوا رریو ناب بودیا ع انتماو ضارعا بیسالب ندنرا دید یبوز اباد
 ( عافصلا ) ردهیمذ هدناوسنو هحدم هدلاجر حوفص سپ رولوا شلیا تحاعس

 كرس ةساک هک رونلوا قالطا هسأر لئابقو رونید هراهنسن یصی ردیمج كنهعفص
 ردشلردشپای ندهرکص هک ايو ڪک هنرب یرب هکردی ) ةعطق كکینیدلوا قشم
 نالوا یرلهدام كني رلدانق یتعی اولا بابلا حیافصو ردیدآ مضومرپ عافصو

 خأافص و رود هحفص هندانقره سپ یدنلوا قالطا هدهنن داتق هدعب ردرلهتخ

 هرلشاط یصی هج هقفو یک یشاط پارمو هطیسیو رونید هرلیلق ولنا یرازوب
 هن عَآ يوق رونید هساط یصی هج هقفو یخدو هدننزو نامر ( حافصلا ) روند

 تاحافص ىج روید هءود نالوا كوي كب یکرواو یک قابق شاط نالیوق 1
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 نالوا هنسهدهعود یشات ندنتمیشو تدشو بویلوا نویغم هب هعدخ و كنر اعطو

 ربح هلو هلا هلیح هن یعب هلوا زايا قلعت دیماو a رط هکر هب هنسن

 عدخال ىذلا ةيكشنا دیدشلا ىا مقن رص وه لاقب هلوا زفلآ یسهنسنرب هلا دوژ و

 رباچو قالئوا هدن زو ره ) اا ( روند ید همدآ فرو هدنعاهق عیط:الو

 رونید هناکم یرلک دعا هب وست نوعا كکود نم رخو رود هار یراع نرررسق

 غص ق دعق لاقب رونبد هناجر كنهنسنرب هلیلوکس كنافو یف كداص ( عفصلا )

 جاقرآ هکرونید هتس هروو هنترص نالوا صاي كغاط لبا عفصو هبناجیا سللا
 برض لاقب هتسانعم واو بنج روند هارب كمدآ ناسنالا صو رونلوا رمبعت

 كننغلنوزوا هکرد زی نالوا هنقصای كزوك هجولا 0 دبح یا هعفص لع
 نصاب كحق فیسلا 0 كلذک هضرع یا ههحو عفصب هيلا رظن لاقب ردیلباقم

 دولک ح افص ج رد ز اج هدالمص هدن ول رد اب اقم ا تان نخ آهک درب

 رول وا ردصم عفص و ردیدآ لجر رب ندنتعاج بلک ونب عفصو هیرمسک كداص
 ضا اذا ثاا الا بابلا نم اعفص منع ےفص لاقب هنسانعم كليا ضارعاو كرت

 زیفص ندنهانک ا وک« رولوا لامعتسا هتسانعم كلیا وفع یهانک و هک رو هنع

 ضو > در ررب یرهودو هنع عا ادا هنغ عثص لاش ردا ضا عا هلیهح و

 ہیلع اه رما اذا ضولایلع لبالا عفص لاقب ردهتسانعم كلعا رارماو ضع هرزوا
 و شا ها هکر وئاوا لامعتنا ی كلنا بويعو در ىلئاسو ادحاو ادحاو
 هایزوم ینعب هلیعصی بویمروا هل :رع آ كحمقو هدر اذا لئاسلا عقص لاقب رولوا شلیا
 هبسک رو هض رعب یا اعفصم هبمض اذا فیسلاب ص لاق رد هنسانعم قمروا

 ناک بارش یا هاقس اذا االف ےفص لاقب رد هنسانعم كمروجتا هنسنرب ندنابومشم
 ددعتمو اضی ع هلعح اذا مت رب ةص لاش رد هنس ادعم كل ولنا تبودلیصب یهنسن ربو

 ادحاو مهض ع اذا مو_ةل ا لاق ردهنسانعم كلا ضع ررب درب یرآهنسن

 رظن هئاعما هش رو ادحاو ادحاو اهضع اذا فعلا قرو عم لاشو ادحاو

 شا تقدو رظن هنب زهعفص ره هکایوک ردهنسانعم كل لمآت ینا بودنا ودا
 لئاس دوب ہل رسک كنەزمه ( حافصالا) هيف رظن اذا رممالا ےفص لاقب رولوا
 كمريوح یز و رخآ كثشربو هدر اذا لئاسلا نصا لاق رد هنسانعم كليا در

 شی رع ی هتسنرب هدننزو لیعش ) مفصل ) هبلق اذا "یشلا عصا لاقب رد هنسانعم

 اذا "یشلا مفص لاقب نوسلیا ندهرکص كرکو هدما ءادتبا ك رک ردهنسانعم قل

 ۰ و درهم وا قملاچ هنیرب یرب یرالاو اضب ع هلفح

 ءاسنال ا و لاجرال میستلا ساسالاف لاق قفص یا هیدیب عفص لاقب ردقمروا

 كلبا لم ا مک بوقاب هلیا رظن ناعما هئیشرب یخدو هدننزو لغفت ( عفصتلا و (
 ا ل ا
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 ( حامصلاو ) هدنزو هلعانم ( ةحراصما ) صلخ اذا سمامخا بابلا نم ا

 تکوس و كلیوس زوش هراکش او كليا شیارب ماکت[ هکر هلل رسکو ۳ كداص

 نالوا هدنلق هسکرب هحراصمو ةهجاومیا احارص و هحراصم هش لاقب رد هنسانعم
 لیعفت ( رتا ( هادا اذآ هسش یقاع ح راص لاش ردهتسانعم كليا راهظا ی ربع

  ردیلب اقم ضر رعت و هیانک کو كالوس نایعو رها یالکرب هدشزو

 حرص لاقب رد هنسانعم قلق نایعو رهاظ یشیاربو ضرع فالخ مالکلا حرص لاقب
 هل:هح ون رد هننپانعم قلوا نایعو رهاظ قح هصاخ دوخاب هدامریو هند اذا سالا

 صااخبولینک یک وہک كارشو فشکنا اذا قلا حرص لاقب رول وا مزالو یدعتم

 یا لک تحرص رلب عو اهدز بهذ اذا رجا تحرص لاقي ردهنسانعم قوا
 هک نادا قوا خرصن و هدقدل وا صااخ یدشو لید بول وا 7 روغن راربد ءایس

 لاق رولوا فشکنم یساطخ هک رووا لامعتسا هنسانعم قلوا یطحم ندناشن
 حرض لاقب رد هنسانعم كليا راهظا یریعطلا قامو بصي لو یر اذا یعاراا حرص

 نایاغو رهاظ ییهدامرب دوب هلرسک كنەزمه ( حارصالا ) هادبا اذا هسفن قاع
 لو هدنزو حاتفع ) حایصلا ) هني اذا مالا حرصا لاق ردهنسانعم كلا

 یا حارصم ةقا لاش رولوا صلاخ هکهلوا زسکوپک یدوس هکر روند هب هقا
 هاو روند هباق قح هنللوق هداب هللدیدشن كنايو یعض كداص ( ةيحارصلا) ىغرت
 4 هداب صلاخ هیحارص هلیفیفح كنايو رونید هلایب اک هدیسراف ردنوحا هغلابم تبسن

 (حمصلا) روند ید حارص هکهتن ردکعد هصلاخ هک تاملکلا ةيحارصو رونید

 باصم الب یا حرصع مو لاق رونلوا قالطا هنوک زايا زس دلو هدننزو ثدحم
 قلا حرصنا لاقن ردهنسانعم قمقج هغجآ هدامرپ هدننزو لاعفنا ( حارعنالا )

 ی هکرددآ شوقرب هییش هنس هک رکج قاجوا هدننزو نامر ( حارصلا) ناب اذا
 نوحما سیقلب هکرددآ نصحرب هدنع هدننزو ساطرق هلیواو ( حاورص ) ردلوک ًام

 (حراقصلا) رلیدلیا انب یسهفاط نج هلبرما مالسلا هیلعو ايب ىلع ناهلس ترضح
 هلیصف كداص ( ةحرصلا ) ردهدناز ىي ردهنسانعم یاصو سلاخ هدننزو طبالع

 ( حدرصلا )رطابواعم نیونتلاپو ابه رخاف محفلاب ریثکل ,ةحرب ةحرص جورخ نا
 ( یادرصلا ) روند هبیوتسم ناکم هدننزو ساطرق ( حدارهلاو ) هدننزو رفعج

 رونید هئیش نالوا نایعو رهاظ كب هلغلوا درم ندنظفل حرص هدننزو قدارس
 هدننزو لدنع هاف ( فن صلا) نیب ددش یا یدارص پرض لاقب هنمو

 نوسلوا یراس كرکو نانا رک ردهنساتعم حایص روند هزاوآ دنلب یحجرقیح

 کروند همدآ هیکشلا دیدش ولتمامش لوش هدننزو مفثرص هلفاق ( عقثرصلا )
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 هلکلیا تس هليا ونع لدعلا لها بهذم یاثم و هنع هلا روا یرشحز هل لصاال ۱

asبهذم هن رل بهذه هلغا وا هل زعم یزلپدت 5 رکا لید ه رول زف ناونع  

 هتھجو ارز ردشمالیا هولا طم ی هفیقد ویا 6و ع نکل ردا هی لدع ۱

 ال ولعم هلل رلتلع تیلعو لدع اربز رول وا لصا یهذم تفت لهاو عرف یرلبهذم ۱

 دنلب هلیمض كداص ( حادصلاو ) هدننزو حدم ( حدصلا ) رولوا فرصنم رغ

 دص لاق توسلوا رویط رک ناسنا رک رد هنسانعم كليا همن لا زاوآ
 N هنوص مفر اذا ثلاثا بابلا نم احادصو احدص»راطااو لح زا

 (حدصل او )هلی لداص ( حادیصلاو )هدننزو روبص ( حودصلاو ) هدننزو لقیص
 مان هم راوذ ح دیصو روند هناورح و ناسنا زاوا دب لمس كب هدنن زو رثم

 ناچ یرکذ كو روشد هن آ نالوا توصلا ددشو ردیععغا یس ەق عاش

 نوعا ربت لاڪف ( ةحدصلاو ) هليمضو یخ كداص ( ةحدصلا ) ردندنلسق |
 عضو نوچ ا كليب لو هدناباب هلن و ) حدصاا ( روند هک و یراک دلیا نوسفا ۱

 كحوک لود و نود هناکم للاخ ساو کلیم روند هیات نالوا بصنو

 ندانع هک ردا هويه عور و هل وا قلایف نیکنس و تس تیاغب هکر ونید ده ۱

 هضب ع رج اقلطم هروک هننای كحراش روند هضبع رج عونربو رولوا یزمرق |
 ( حدصالا ( هال رس کح 1 داص رواک ناح دص یج رود هب هست امر راذکشد ٍ

 رونید هکشوک هلیوکس كنارو یعف دداص ( حرمقلا ) روتلوا قالطا هنالسرا

 صلاخو حرص ند هينا اش رول وا قالطا حرص هب ىلاع ىا رهو هتسانعم فق |
 ما مصن تخ حرص و لاع ءان لک اذکو ارصق یا احرص یب لاش نوعیدل وا

 یشیار رولوا ردصم ج_یصو ردع وک رب صوص هد رق لباپ رهش تلکلم

 0 رهظاو هند اذآ ًاحص ضالا رد لاق ةن سان كلا ناب عو :راهظاو قاقحآ

 ربما ( حرضلا ) هیاوا شوشفم هکر ونید هنصلاخ كدیدش ره .هلنیتعف ( حرضلا ) |
 قالطا هه تسلا صلاخ و روند هثیش نالوا صااخو فاص یدو هد و ۱ ۱

 خرص و وهدنن زو تیاخ رولک یا ررص و EET ءامرک رولک ءاخرص یج رووا ۱

 سرف كو صضوض# هنن رلهلیق جو UE وشو ردیعسا یسررف كيرح / ث وغت دبع

 خرصو یه نیل لاش ردهنسانعم حرص هليو یخق كداص (حاسما ( ردید آ 1

 زوسو كکوس ورور هیسکرب رول وا مسا يمض كداص حارصو صلاخیا حایصو |
 ازاع قره وا هف تساتعم مس رول وا رکذ ابرق یردصم روند هنتلاح ثكلبوس

 صلاخ هنسنرب لع ( ةحورتدلاو ) يكف كداص ( ةحارضلا ) صلاخ یا حارص |
 هب نہ لاق رول وا اردصد ندانعم و هحارص و رد رلعسا هنسانعم قلوا فاصو 1
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 صنک هتسن ره" كلذک ردهنسانعم قلوا تسردو خاص بولوا لئاز تلعو ضم
 لجرلا ج حع لاق ردهنسانعم قلوا لاسو یر ندهصیشو بیع یسهلوقم هنخرو

 "یرب اب "یشاا حج لاشو هضرم بهذ اذا ییاثلا بابلا نم اعاصو مدح و اه

 هح رک هتسانعم قلغاص رولوا ید ردصم مسا ږی هکر د حراش بیع لک نم

 هک رد هیعدط تلاح ر هدد تحج نکن یدلیا رس هلا ضرلا باهذ فلم

 ندنو و ردنا 7 قرهلوا ملس هرزوا یرلیععط یار لاعفا ندنرلعضوم
 لاوزنع هلتهح و یک تالماعم تحعو :ولص تحت ردشلوا راعتسم هراس "یناعم

 هد زو نبج ( حاحصلاو كلا )رولو ید مالا ءادتبا نع یک ینیدلوا ضرما

 تحح و هل رک لداص رولک ح ایج یرلعج كحاح و نمخ رد رلدفص ندن[

 هلی رسک كنم مه ( ح احعالا ) ) یک خیافص رولک جادو ۳ ءابطا رولک ءاصا ییج

 ما لاقت ردهنسانعم قلوا خاص یرلیشاومو باود كلذک یلایعو لها كمدآرب

 یا االف ها خعا لاقی ردهنسانعم ققلاغاصو هتیشامو هلها مع اذا لحرا

 بیس دك ردزباج هلك و یعف دداصو يجف كيم ( هکلا ) هضم لازا
 - صحت )هر ه ع یا [ جم موصلا ] ثریا هنمو روند هئيش نالوا هلیسوو

 هدنساصف نیرحو هنسانعم هب وتسم ضرا روند هرب راوهو زود هدننزو بغبع

 ندنسهلسق میتو ردیعما یردب كزرحم ندندالوا هبلعث نب هلا مت و رددآ عضوم رب

 ( :ح اصلا ( ردیدآ یردب تكتعاج رب ندنسهلیسق ءيطو رد عسا یردب تكتعاجرب

 بلج ناصح و روید هضرا راومهو زود هدرلنو هدننزو ناعم ( نایصحل او )
 هلو لوش هدننزو قیفرلاح الف ( قیرطلا حاحت ) رددآ عضومرب هدننی یمدن هلا

 ريس اعطق هدن ۲ ةلوا شمالو تلوهس بولوا تشردو پرص هک رونل وا قالطا
 قایا دوخاب ندنلیق لافتلاب همس هلوا قاب هدنفلبرص یشات ندشدقلوا كولس و

 نایع و رهاظ هدننزو هلززز ( دعا ) هلوا یشان ندنفیدلوا باتلع هلیامدص

 هل هی لعاف مما ( عدلا ) نيت اذا مالا حص لاق رددن انعم قلوا
 ادیب لیطاا و تاهرت اغادو روشید همدآ نالوا محو تسرد یدومو قوقح

 یهیهرلا ی دسا «دتزو وفا ( می ) ردد داع وب هکروند هیبک نالوا ردنا
 هکرونید یسک لوش هلیعط كراداص ( ح وصعلاو ججا ) ردیمسا كنس رف یاطلا

 طبض هلسعالطا هک دو روغ بودا عش یتشاقح و قیافد كلاوحاو روما اء اد

 رومالا قیاقد عن ناك اذا ح وصح و چچ لحر لاش هلوا ردیا كارداو

 هلتفاضا ( جراعلا تاهرتو ) هلفصو ( 0 تاهرملا ) اهلعیو اہک

 . وهو موا بلا وه ةنسلا لها بهذم هه ردکعد هد وریب و لیطاب

 هل لص ال
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 رول وا لایعتسا هڼب رلانعم تقیقح و لاحو یک لامشلا تاذو نیلاتاذرولل وا لاریعتسا

 ( حصار ىنا مکنیب قتلا لالا ینعی [ مکنیب تاذ اومنصاو ] یاسعت هلآ لاق اک

 ز د ول امزو ناکم مسا ندحابصا هک هد و مرکه ( میصلاو ) ندعص هکهدنن زو بهذم

 دو و رس كاذک روشد هعص وه ندا قفش هدموا ی هحابصا عموم

 میصا لاقب ردایض و رون تلاآ هکرونید هغارح هدننزو حاتفم ( حابصلا ) روئید

 هدنغات یشا ندننوق غوا ناو كب هک روند ههقان لوشو اجا یا اعایسم
 ندنکرانامه رللوا فیعض اریز هلوا رنک هیاعرم هقدلوا عفترم راہن بویلحابص

 هک رونید هب هساکلویپ ع و رو روند هنا قازرم یه و ولئاو راردا موه هب اع ره

 هر ومص ) ین ویصضلا ۱۳۰ دۋ ریند رربد جد ریش اکاو راز عا حج وبص هلکن [

 : ةحابصلا ( روش د هب هقات نالوا رولیغاص هلحابص اد ح ویص هه

 >ایص مالفلا حص لاقي رد هتسانعم قلوا يحاص لاجو نسح هدنژو هحالم

 ۳ ( حابصلاو ) هدنزو فر رش ) جا لایفات ناک اذا سمالا بابلا ن

 لاج بحاص هدننزو نا کش ( ناعصلاو ( 3تا نامر ) جابصلاو ( هدننزو

 رود همدآ ندا لیحت هش ح وبص لاحق ( ناعصاا ) روند هوب اقلبوخ و"

 عون رب هلتتسن یلی ( یصصالا ) حوبصلا لعب ناک اذا ناحص لر لاق
 كسنا نب كلام ماما هيلا راشمو ردیوسنم هکلم مان حص اوذ ندنع كولم هکر دیصماق
 .طصا لاقب رد هنسانعم قغفای غارح هدنزو لاعتفا ) حابطصالا ) ردندندادحا

 برشا اذا لجرلا محطصا لاقب ردهنسانعم كمجما حوبصو ج سا اذا لج را

 دمادآ نالوا موادم هکمحا حویص هدننژ و نا کش ) ناعصلاو حیطصتا )ج وبصلا

 میصتسا لاقب رد هنسانعم قمردنایوا غارجو كندا خارج ( حایصتسالا ) رونید

 رونید هننرلناب قارزع یصی هدننزو هيا ( دیحایصلا ) ج سشسا اذا لح لا

 (یابصلا ) رددآ قارمدق ییا هدننزو ثدح ) محیصااو ) هدننزو ءا رج ( ءاصصلا )

 (حایصلا ) ةرطا ددش یا یایص مد لاش روید هتیش یرم رف كب هدننزو ییاغ

 ردیدآ نطب رب هدننزو باغ ( حابص ونب ) رونید هنسالعش كابدنف هدنزو باغ
 ) 5 و حایص ( ردرسقل كکلمر ند ريج لایقاو ردبدآ حضوم رب ) حابصوذ (

 ن حابص و رددآ وص کیا هدنسوشرق لح مان ىلع هدنبرف هنیدم هلی كراداص

 رد ردارب كرفز ماما هکردلیذه نا هدننزو باعس ( حابص ) ردندهیلهاج فی رط
 ردیسهشک كيهکم ليم كداص ( ج ما ) ردفو رعم مرکرب ناقاخ نب حایصو

 ( هحص ) نیب یا عاص قح لاق ردلعتسم هنسانعم ناکشآو شور ( ځاضلا )

 هل ددشتكناح و یءط كداص ( خحعلا ( ردیدآ هعلق رب هدتلایا کب رايد هدننزو ےییط

 ندند ىنعإ ضرلا باهذ هدننزو حالص ( حاحعلاو ) هلرسك كداص ( هاو )



 ردصمو یدنلوا رک ذ هک ردعما ملم كداص ( ج2ا ) اعابص هایا متد روا یتح میم

 ۱ : ا: تاكا بابلا نع |ضتص مي لاقي ES كڳ هدنتفو حابص هر ر رول وا

 كنايدا روند هد وس نالیغاص ندنکر ا هد زو 2 E ) حوبصلا ( احابضص مهانآ

 ندهجک حوبصو ردیلباقم قوبغ ردندنوب قالطا حویص هبهداب نلحا یتقو حابص
 ( حایصلامو )روند هبهقان نلیغاص هدنتقو ح ابص و رود هبارش نالق هحایص

 یرثکا ارز ردنوک نانلوا نیقصاب هنمشد یتعی رول وا لابعتسا هتسانعم ةراغلا مو
 دایرق و هناغتسا وید هاحایصاو رلنلوا نوش اصوصخ هلرلغا نیقصاب نکرا
 ح ابص رد زیاچ رف كداصو هدشنزو هعرح ) رعصلا ( هلیس هسد الم یرلک دليا

 هب یلاهوهق هک رح نالوالواتت هدنتفو حابص و هنسانعم ةادغْامون رونید هتسوشوا

 هب هبهش دوخاب هنرج و ةودغ اب للعتبام یهو ةعصلا نرضحا لاق رونل وا قالطا

 یشوک ولو رديول كروب زم تقو هکرونلوا قالطا هفلهایس لئام هبهبهص دوخاي
 روند ءاحص هدنژنوم ردتفص ندنآ هدننزو رجا ( جالا ) ردقحهلوا ضاي

 هرالیق لارموق نالوا داز ردام و رونلوا قالطا هنالسرا محصاو هدننزو ءارج

 لارموق لح رلیوت و رالیق هدنزو راربجا ( حاعحصالا ) رونلوا قالطا هرلیوتو
 (دعصلاو) هلنیتحف ( حا )خا ناك اذا رعشلا حابصا لاقي ردهنسانعم قلوا

 بابلا نم ةحص واجص رعسشلا حص لاقب ردهبانعم لوا دوب ليم كداص

 لاقل ردهتسانعم كليا نامل بوادل را رومد الج حصو صا نک اذا مبارا

 ردهتسانعم قمووا هدنتفو حج ایص هدانژو لعفت ( جتا ( قرب اذا ددلا رحص

 رد هنسانعم كلبا لوان یلاهوهق هجن رج ندنکراو ةادغ ما ادا لج رلا خت لاق

 لوقت ردکعد نک را ( حوبصاذو حابصاذ ) ةودغ "یثب للعت اذا دیز حصن لاق

 هک رول وا لامعتسا قرهلوا فرظ نیمه رلنوو ةرکب یا ح وبصاذو ح ابصاذ هتیلا
 ا ا هدیشو رولوا هدنکبس مسالا اذه بحاص تقو رولوا نكقم ریغ قرظ

 یامرک راردا فذح یا اضعیو هفاضا ینسهلک تاذ هدرلماقم هلون ضعب راب ع
 . تاوذ يج رولوا فدا رم ها دوحو یهاک یظفل تاذ هکیدب د ه دنح رژ نم ځرات

 لاش رولوا لامعا تفص هثنوم لصالا ق اریز رد اوما تاذ ظفلو رولك
 یادیم و رلیدلیا اقبا هدشینأت ید هدقدنلوا عطق ندتفاضا سپ لاج تاذ ةأرما

 لد رلز وڪ ی آ رارید مو تاذ هتیقل رلبرع هکیدب د هدنفل ات ماد یداشال یداه

 هدنآرب رهش تاذو هدلیرب هنس تاذو مدروک هدهرکرب هرم تاذو مدروک هدنوکرب

 هاتسماذو حابصاذ هلطاقتسا یانو هدحابص رب :ادغ تاذو هددجکرب ةليل تاذو
 ندرلن امز هلیس هی رغصم رلربد مع وعلا تاذو نیمزلا تاذو رارید قوبغاذ و ح وبصاذو

 هتسانعم هیحان و فرط تاذ ظفل یهاکو ردکٍد هدهنس نایمو هرجا قخامزرب
 سس
Eی رجوع  

 لایعتسا

۱ 
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 قلوا مج ی 1 و e دودناب مسا یب ک هار ويعم رنو و طالتخا قوا |

 ) میشتلا ۱ رز راست ندنظفل ج بس نال وا عسا ر ا دهجو دح هک اب وک ۰ ردبلاغ ۱

 كمربو هشاصم و هرذح اذا س لاقش رد هنسانعم قمردنقاص هدنن زو لیعش |

 هشاضم هلا رطن اذا ریعح خش لاق ردهنسانعم كليا رظن ریصح هته

 ونب ( حشلا تاذ ) ردرلعضوم ررب هدریزجو هماع هلرسک كنیش ( لا وذ )
 رددآ نصح رپ هدنع هدننزو دجا ( حشا ) ردعض ومرپ هدنراید ع وبزپ

 ام کروند هتفو رغ هلیو 2 كنابو ىف كداض ( حلا ) € داصلا لصف 3 |

 كط لصالا ف ردقداص رد دارم E ندتفو یدک وس قفش بوراغا یرب

 قالطا دتفولوا اعاسنا بولوا ترابع ندنیدآ نالوا لصاح هلیتسراغا كت رپ
 محصل هتد لوقو روک حابصا یجب روند ا لوا e لوق لعو ردعفل وا

 هدنحایص ت كن وک یعشب نعي مایا هسج حابصل یا هفاضالب وهو کو منم اب هسهاخ

 ( حابصالاو ) هدننزو حالف ( حابصلاو ) هدننزو هنیفس ( دعبصلا ) مدلک كا
 لوا هدرلنو هدنزو مرکم ( جحیصلاو) ردردصم لصالا ف هک هل مک كلەزەش

 هرابن لوا ریمض هدنلوق هعبصلا وهو كقلوم لرد دادماب هدیشراف کروند هوان
 ندبلعو بونلوا قالطا هنلباقم ءاسم كلذک هرابن لوا حابص هدخابصء ردفعار
 ثاوالیل فصت نذلاوز ءاسمو ردق هلاوز ندربخا ليل فصن ب رعلا نه جابص

 حابص هل رسک كره ( حابصالا ) ردلوقنم بدلوا ثرابع ندتقو ردق هنرخآ
 راص خاو حابصلا ف لخد اذا لجرلا صا لا رد ةنسانعم كمريك هنتقو

 تقو هکزولوا صفا لعف یک ینیدلوا مات لعف یتعی رونلوا لابعتسا هن تاتعم
 لوخدمو رولوا هنسانعم راص نامه یک یعطاو یسا بویلیا تلالد هخابص

 رول وابوصتم :دزوا تیرا یو عاوفرم هرزوآ بچ نوا تولوا 9
 جآ کز وک لوا رادب ندنلفغ همدآرب رلب رع و راص یا امل اع نالف حا لاتش

 رب هدش زو لیع ( حيا ( رارید نال اب : حسا هدرب كحد لق ضبو طوي

 لاق یا م لاق ردهنسانعم كعد نوسلوا ربخ كحابص .یعپ احابص مگ هیسک |

 رد مصتح ندنسهک منا نالوا | نکا یس هلک ۶ وبشا احابض مع مھل |
 میم و رد هیلهاح تر رییعت و هک ربد ح راس رد هدنکبس احایص ةموعناذ نک

 هیسکر و اخابص مهانا اذا مهحص لاقب رد هن سانعم كلک هدتفو حابص ھل رپ
 نکرا میاصت و ا هرس اذا مهعص لاش رد هنتسانعم كم روا حویص ۱

 تیقرتو رون ردشفلف اب هلو لیعفت کردیا كنادغو توق كحفدا لوا
 || حابص بودروب هج ناتو ااغ یا اشن برة لوقت یک نو ۱

 تيرس یا ءالا ملوقلا تكا” لوقن رد هدتسانعم قلق لابا وانا لات قو |

 5۸ لوا
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 Es لفت ع.وشتلا 3 حنش اذا هيلع حش لاش رد هنسانعم كليا جقن و

 هلیدمو مسسک ثنيش ( مجشلا ) هرکنا اذا *یشلا حوش لاقب ردهنسانعم كلبا راکنا

 رب صوصحم هلع و ردئوا یراک دید را هدیکرب و هنمرد هدیس راف ردندآ تاز

 همدآ نالوا ردا دهج و دج بوشود هنرزوا هدلاصهو روماو ردیدآ شاق هنوک

 تا لحر لاش روید همدآ نالوا عصب هب هت كروج یچقص تياغو روید

 اشا لاق ردهتسانعم قلوا ولناشو ایرب هل سسک كنهمه ( هحاشالا ) رذح یا

 لاقب ردهتسانعم كلبا مادقاو ییسو دج هدص وصخربو مجشلا تتبنا اذا ضرالا

 هد هلی رابع هاخرایا هباذب سرفلا حاشاو یرهوح دهحو دحاذا هتحاح لع حاشا

 ردا ذغا ندنسلک* نبعلا باتک كيل یآ و رد عليا فیععت هلکلیا تک
 نالوا هنع لوقنم فوم هک ردب رغ ردقلوا هلا ل٥4 نیس نالوا باوص هدنآ

 هلاصمو روما یخدوب (جیاشلا ) ردشلبا دانسا هبیرهوج نیت رک ذلا دعب یناتک

 ) جلا ) رود همدآ رویغ یحاص سوماتو راعو رونی همدآ ندا مادقاو دج

 هلا ودنک یرلمدآ نالوا هدنسهک او ردقدارم هدلوا یانعم هلا عاش هدننزو محیم

 روند هسک ندا لابقاو هح و یرغوط همدآرب ك ردیلیا دیعنت و منم ترک هج لس

 اوقنا لاق ] مالسلا هيلع هلا ثيدملا هنعو ربثالا نا لاق ردلعاق مسا ند هحاشا

 لبقملا ليقو مالا ىف داطاو رذلا مشلا [ حاشاو ضرعا مث ةر قشب ولو رانا

 هدص وصخرب هلینوکس كلاي و یعف كيش ( شنا ) ءرهظ ءآر و امل عنالا كيلا

 هلعافم ( هحاشلا ) دج اذا اه شي هتجاح ىلع حاش لاقب ردهنسانعم قلابج
 هتحاح ىلع حیاش لاقب رد هتسانعم مش ندوب هلرسک كنيش ( حایشلاو ) هدنژو

 ( ناصشلا ) لتاق اذا لحرلا ماش لاقب رد هنسانعم هلتاقمو دج اذا اخایشو ةحاشم
 هدیو روند همدآ نوزوا كيو روند همدآ ولج ولت ربغ هدنزو نارکس

 نالوا سفللا دیدش و زوایو روند همدآ ند رکس هلتعرس مادقاو دحو ردزیاج هد هلا
 بابك ( حایشلا ) ردیعسا لا لبح رب هدنسالاوح فرش سدق و هلآ: ولشتآ

 هدص وصخ رهو رد هنسانعم ریهریو رذح قففاصو هتسانعم طق رونی د هغلق هدننژو

 هدنسیق رش هعلق مات ديف هد هبرپ هل رسک نیش ) حشا ) رد هتسانعم كليا دهح و دج

 نسحادبعو طابسان فسو ندنیئدحم رددآ هبرقرب هدنساضق بلح و ردیدآ وص رب
 نب دیعس ن.دجاو رد ن دمع ولغوا كن او رد یسهدزک دازآ و رجالا دمع 9

 ىدم كفلا ( ءاع ویلا ) ره داروا نويحشلا نوئدعلا لهس ند ی دجاو نسح
 دم ءاعویشم و روند هضرا نالوا نم كروک ذم تاب یراک دد ناشواپ هل مصقو

 طالتخا دوخای لاتسا و رادتبا هدص وصخ رب تعاجرب هلیا مصق یحشم و هللا
 هنوردت ماف یا مهمانم یجشو ءاحویشمق مه لاقب روند هغلوا لالتخاو

 قوا
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 لاقي ردهنسانعم قمرمق هدنزو ح دم ( ےقشلا ) رد هنسانعم رقسا ردتفص

 رد هتسانعم قمردلاق ینغایا نوعا لوب بلک و هرسک اذا ثلاثا بابلا نم اس یا
 كلبا قاریا هلك كيهزمه ( حاقشالا ) لوبيل لجر عفر اذا بلكلا 0 لاقت

 لاق ردهنسانعم قلش هکیلکنر یعروق امرخو هدعب اذا ریقسا لاش روا تاعقم

 رد هنسانعم قفوط زوب هفلوا بونلکنر یرهویم كجاغاو نول اذا سلا عقسا
 هفم رازق یغروقامرخ یدو هدننزو لیعفت ( حقشتا ) یهزا اذا لا ےقشا لاق

 یضایب هدتنزو ةآرفص ( ءاعقشلا ) نول ادا ستيلا 5 لاق رد هنسانعم قاشب

 ضایلا ةصلاخ ريض یا ءاعقُش ءوغر لاق رولوا فصو هکویک ناسیلوا صااخ
 اما وا هنسانعم ف لوق لع رونلوا رک ذ اعابتا هنظفل ت يع كنيش ( عقشلا )

 2 عبق "یش لاقب و ناععفیو ینععوا عابنا اعقشو هلاصف نولوقب رولوا دیک 7

 یطویس هک ريد جرنم احوقشم احوبقم دعق لاقو ةحاقهلاو ةحابقلاپ ءاچ لاق و
 ضعبلادنعو عونع رثک الا دنع قلوا دزاو هلفطع فرح هحوامو ع ابا هد رهزم

 ردهرزواروک ذم فالئخا هدرلنانل وا رکذو سی مجد یا مرکک و یدید ردزناج

 هتسانعم بلک !تسا روند کز تکیوک و ردندآ تابر هدننزو نامر ) حاقشلا (

 یکی ندکل هتسخ هدننزو ریما ) خقشلا ) ردطلغ یس همت دیلکلا لاه هدارو

 دوخای هرلتوک لرلکیوک هلیخف كنهزبه ( حاقشالا ) روند هیسک شون تقانا
 یا بالکلا ح اقشاک نعط لاق هلبرسک كنپش رد منم ید رفم روشید هثیرلد روا

 كکوش هیسکرب هکر دیفدارع و هدشزو هعاشم ( غافلا ) ۱عقادخا وا اهژاپدا
 هییرع ( دیصقشلا. ) ااش یا افاشو هماش یا هقاش لاش رد هن لانهم كمشکو سو
 یا و عقس اح لاق رده را تعا فوص وم شات رواد دیه وسک یرزمرف هدزو 1

 نالوا هدن ز رط ویو هع وا و هرهھوح ) هک وشلا ۱ یقشلا لات رجب

 هد رق هب رڌ مات اریکع هاب یک نیش )لش ( رد ےکوش یسج مج رود هش 1

 هدننزو آر ( ءایلشلا ) ردنداروا ییلشلا دع نب مدآ ند_نیئدحم رددآ هبرق رب

 ټل ٣ ات یک جو ارج ر واک س ییج روند رینق نیکسک ردزاج ها سهق و

 و و رد هنسانعف قال بو وص ندا هدننزو لیعش ) اشنا ( دردی رابتعا

 هنناکهاج ماج هدننزو مظعم ( ملشملا ) هارع اذا انالف حش لاق ردیتفل قاع داوس

 یراکس رش وخ رس ل یص كن و و ترش ) خلا ( 2: اا ماطا رسم روند

 2 رلتیش ( هيحانشلاو خانشلاو یانشلا ) یک عیرو عابر" ردح انش ید رفم ردهتسانعم

 هب هود مک حانشو رونید ه هود نالوا لووظو ەدنىزۆ ةيها رک ر٧خاو یجف

 ردشغلوا فذح های نوحا نینک اس عاقجا هدنو یفیا نامک حانش رکب لاق روند

 | مینشتو مول هدننزو لیعفت ( خذشتلا ) ةيحانش ةركب لاشو ىدا یاتسش یا ||



BAN 

 ع ناه الا لع ی هلأ دبهو دج نا هللا دبعو زدوسنم هع رش نالوا
 رد ەي اع ح شم تش هدوسو ردن دی ات ک5 ناھا نا هدنزو رنه ) حےرشاا (

 هی: ندا تسارحو ظفح ندرلشوق نکا ( حراشلا ) ردهلتیسوت لوق یق
 هک ایوک نک لیاربج هکریذ ح راش ردیمتا لج رر هلیعف كنیش ( لبحارش ) رونید
 ۳ )ر ر يأ نينار ردفاصق ةتبسهاک ليأ نالوا هلالج مسا

 ( حرش وب ) ردیردپ ا نطر ندنسهلسق یول نی ذماسا وتب هکردهوع نا هدنئزو
 گردن وناخ ر ندنسه ق نادمه هدننزو هقارمس ( هحارش) رددآنظر رپ هدخزو ح رح
 ىت لوا جر هلکلیا رارقا یتکیدلیا از هدنروضح ههحو هللا مرک لغ ماما

 ناتک (حارش) رد دن دح کر هلکعد هنس ما هکر دیمسا نواخرب رکیدو

 نالوا نصب رعو ظیلغ یزلذابط هدن زو از 3 ( حادشلا ) ردد آ | لحرر هدننزو

 هلغل وا نامش و اهن رع اهظلغ یا مدقلا حادرش لحر لاق روید هب یشک

 دیهود نالوا میظع یسهثحو نوزواو رونید همد آ یی لویلسو قلاص یدوحو

 زقتقو رم هضرا ندضرا اعاد ازم لعاف متا ( مطرشملا ) روتید هتروعو"
 واج وک هلتسسن هنسقن ( یحمشلاو ) هدننزو رفعج ( علا ) روند هیسک ندا

 زولک هخارشو ارش یج رود همدآ نوزوا كو روند همدآ ولتوق

 شاطرق ( حاعرنش ) روتید همدآ نوزوا كب خد و هدشنزو شلع ( خرمشلا )
 رد رق رب هدضع هل رک ( حاسم لا ) ردیدآ هعلق رب تیرق هدواج هدننزو

 زات تمرش رود همدآ هدنور كیاچ یغایا هدننزو ردنمش لاف ( مقنمثلا )

 تک را رنک كنءددعم یاطو كحق( ریش ") ردیفرحم دم شش هک زونلوا
 لوش هدننزو مظعم ( ا ( رددوا صوصح هراز و رحز یعالغوا

 3 رج ر الصا کو یزح هدنفشوکو تک هک روند هک مورا تک
 نالوا كشوک و قلاصو ظیلغ یر رانک هذننزو سلع ( فصلا ) هلوا لوا سرد

 هیسک نالوا قااصو نیلاق یرلقادود و مماو یرلکلد كنو رو رونید هناوننن ج رف

 روده واخ نالوا لو یبرفو یریایرلقادود كنج رفو یکرلب رع یکن زضعب روید
 شمقح یک قاح نکسک هناد تزد هدنکدزوا هکر دندآ روش رو روند ةنشع هریک و

 ] دولوا ردق ینهلک برع ینز یشو رووا ځذ نوبق هل رره هک رولوا یرلقادب
 ( دیقشلا ) روند هنشع ناچآ بوران مدقم لند. روا قروف زونه كام رخ مفشو

 هدنزو هعرح ( ةحقشلا ) روند هذح رف كبلک ةضاخ هلن وکس كفاقو یعف كنیش
 كم یتعع رمغتم ینالرقو هنتساتعم هبلکلا هسط روند هنک ما یرا هع تبلک شيد

 " رد زیاج هدرلیعف كرش رونید هنغوزوق امرخ نالوا لئام هب و راص بویلوا ل و

 | ندنآ ( عقشالا ) دقوا لآ هدنآ ردقلوا لارموق هرهخ هکر د منش اتش و 28و

 ردنفص



۹۰4 

 | یا سالا لع احاشت لاق رد هنسانعم قلوا هدندارم قم ین والت یرخآ

 اذا رمالاق موقلا حاشت لاو هبراشیتسالا ابعملک دی رب ینعب امہ وق نا ناد رال
 تعفنمو ريخ ی هدشزو لسلسم ) شهلا ) هوف رذح ضعب ىلع مهضم حش

 ۱ لوعفم مسا ردردصم لصالا هدنزو هج ( دعا ) روند هیسک لم## نالوا

 حش یتلا هلاحف یا هتعثذو هتک یف نالف یص وا مه و هنمو ردلیتسه هن انعم

 رونلوا قالطا هردقا نالوا زآ كب یدوس هدننزو حشافص ( حاشا ) املع

 ۱ یشتآ هدننزو باتک ( حاحشلا ) ردلا ةللق یا خاڪ لبا لا رد ڪش ید رفع

 قالطا هیوص زآ كو یروبال ناک اذا حاعش دنز لاق روند هغابقح ناییقح
 ۱ ردهنسانعم كمر وع" هدننزو ح دم ) حدشلا) رغ ريغ دکن یا حاصعش ءام لا رولل وا

 هدننزو هعرج ( ةحدشلا ) نم اذا ثلاثا بابلا نم احدش لح را ح دش لاق

 حدنشمو هحدس هنع كل لوقت ردهنسانععم تعسو هدننزو لخت رم ( حدنشلاو )

 ( حادشنالا ) روند هبهنسن لون هدننزو مج »فا ( حدشالا ) هحودنمو ةعس یا

 ۱ ج دشنا لاش .رده:سانعف قمر آ یر هحاب بوتان هرزوا هقرا هد زو لاعفنا

 هاي ندر ولع رک هدننزو رهوح ( حدوشلا ) هیلحر ج رفو قلتسا اذا لحراا

 رد هتسانعم عساو ( ع داشلا ) ضرالا ىلع هل وط یا ح دوش هال لاقن روند هب هقات

 هنسانعم رح روند هجرف هدننزو دعقم ( حدشلا ) مساو یا حداش اک لاقب
 حدوش نانلوا رکذ هدننزو رهوح هللا همحم لاذ (.حذوشلا ) نوجا یعسو

 ۱ راهظاو فتک ینسهلوقم نو معو لکشم هدننزو حرج ( ح ملا ) ردفدارم ها
 | كمسکو هقشک اذا ثلاثلا بابلا نم احرش ضماغلا ح رمش لاقب رد هنتسانفم كلها
 ۱ اذا بابلا ح رش لاقي ردهنسانعم قج آو هعطق اذا معلا حرش لاقت رد هتسانعم

 یت راکب 2 ربق رکبو همهف اذا مالکلا حرش لاق ردهتسانعم كلبا مهفو هحق

 لامعتسا هنسانعف كلبا عاج بو رپ هرزوا یسەقرا ینوناخح دوحاب كليا هلازا

 هنسانعمققلالوب یشیش ربو ةيقلتسم ةأرلا عماجوا اهضتفا اذا ركبلا حرش لاقت روتل وا

 یهنسارب هدننزو لیعفت ( جرہشتلا ) هعسو اذا "یفلا حرش لاقب رووا لامعتسا

 هدننزو هزج ( ةحرشلا ) هعطق اذا "یشاا حیش لاقب ردهتسانعم كمك ملد مد
 وهآ حرشو روند هنهلد تا شفلید بولینک یالوط ( حرشلاو ةت مشلاو )

 هتسهبرک هم ردصد نکل بو روق رادقم رب هج رک هک روند هلن E یسهلوقم

 ( ح رشا ) رونل وا قالطا هیارم ننیروک هد رلوح ( ح ورشلا ) هل رونک قرهیمراو
 قالطا هحرف یندو هدنزو ریز ( حیا ) رونلوا قالطا هج رف هدننزو دعقم

 جخشیش یا نا دی دجا 3 ا دع لمع واو ردندایسا شرشو رول وا ۱

 یدج ردشلیا ثیداحا تیاور ندنا ردندنباضصا یوغپ ماما هک یحضرمشلا یراصنالا
 مس
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 اف رک ادا لح را میش لاش ردهنسداتعم تلمروک لاح یبیلا رقر درا
 اضب رع هلعح اذا ىلا ج بش لاقش رد هنسانعم كقلولنا ییهتسنر و نيڪ )ج

 هر ط ییا و رکست ی رومعاجو جررک قع كی هلقرم ۳۱9۹۳۹ )ن

 راوتسا یروقرا قحآ یرلارا هن رمس هود ( جیابشلا ( زود هج اغا کیا نالی روک
 ردداورپ هدننای لبح مان أحا هدنزو ناتک ( ح ابش ) رونید هرلجاغا یرلکدعا

 | ل نراقم هصرح ردردصم هلیددشت كناح و یال تاکرح كنيش ( حالا (

 عیارلا بابلا نم شت هیلعو هب لج راپ تخ لوقت هلوا یسط هکرد هن شام

 38 E تفت و دم تددک لوالا بابلا نم حش یک و رت 2

 ) و ) هدننزو .نابج ( حاحا ) تصرحو تلحم یا فعت تففعک ی

 هدننزو ثاعح ( حاشحثلاو ) هدشنزو دفدف ( مشعتاو ی 0
 روند هک ان فصعم هلک اسماو لخحم نراقم هص رح هدننزو ناعمعم ( ناعشعتاو (
 ءاڪشاو یک هجا رولک هعشاو نک ناکا زر رب یرلعج نععث و حاصثو

 هرزوا هنسنربو روند هبایایب جساو هدننز و بغیغ ( حشعسا) یک ابطا رولک

 برضو روند هب یشک جازمدو یوخدو روند هیسک نالوا بظاومو موادم

 زود همد آ زداو عیج* و رود هبیطخ نالوا خیلبو جم ولتفالط كلام هناسل

 هرب لوشو روند ههغرق نالوا توصلا ریثکو رونید همدآ ولنیجو تریغو
 ندرومن هحز آو هلوا جانحم هربثک رطم یسارجا هلغلوا فاشن یعاربط هکرونید

 هراج كالاچو تسحو رولوا نددادضا هلکشد هدهرب نالوا ردیک بوق آ ییوص "

 روند هتشوق قلترغب ناچوا كاچو ردتغل ید هدنزو دهده هدانعمو روند

 دخ هییا ینیدلشاب هدننزو حارحر ( حاشعشا ) روشد همدآ نوزوا كبو

 لوشو روند همد آ یحاص تيجو تربغو روند همد آ مادقم نالوا بظاومو

 ةارما لا هلوا هد: هام درم هلغل وا ولتوق ولجوک تیاغب هکرونید هنولاخ

 همدآ وات ربغ خدو هدنن زو ناعم ) نامشع "1 ( اوقف لحر اک ح اشعش

 لاه ردهنسانعم قففاص هد زو هل لز ( نیش | ( روند هیسک نوژواو روند

 منم لاقب ردهنتسانعم كوا شوق یرلکدد نکحوکو رذح اذا هنم حح

 لاقب رد هنسانعم كمم کوک دردبا ددر هدنسکوک ییتوص هودو توص اذا درصلا

 راطلا شح“ لاقي رد هنسانعم ق جوا هتعرس شۆقو هر ده ددر اذا ربعبلا ح ڪش

 ربتعم تب و ذی تک هبیکر هثس رب هدشزو هلعافم ) دحاشلا ( اد سس اذا

 نالف لع هب نالف حاش لاقن ردهنسانعم كلنا تنض بویمرب و هرخآ ندنغیدلوا
 هدننزو لعافت ( حاشتلا ) ح الظصالا ىف هحاشمال نیفلولا لوق هنمو هب نض اذا

 یرب ره ههنسن لوا | كشدنا تنضو لګ هترب یر هدم هنسنرب هسک کیا
 بس س تب



 ۸ رد هن رق رب هدنساضف هافلب و ر رد جد اا و و هدننارت لار

 هد را ۶۲ روام هدنن ز و نوعج ) نوعس ۱ و مالا هيلع یس وم دق رم

 شروخیشو قل زاغ اعاد هدنزو حاتفم ( حایسلا ) ردد | رم رر هداتسدنهو

 یا هوبنتحاف حایسموه لاش رونلوا قالطا هدسفم ندا رودو ربس هراقل زایدتفو
 ردهنبسانعم قاالو هدننزو لاعفنا ( حایسنالا ) ضرالا ىف ملا و ةميغلاب ج

 لاش رد هنسانعم قل رای بولت رب هزاب هرات باوئاو هبلق عسنا یا هلاب حاسنا لاق

 ققراص بونلیقلاص نیش هرب بووي نراق ندکلزومو ققشت اذا بوثلا حاسنا

 ( ةحاسالا ) ضرالا ىلا نما نم ادو ريك اذا هنطب حاسنا لاقب رد هنساتعم
 یتغربوق تاو ہارجا اذا ا رهن حاسا لاقب ردهنسانعم ققف آ یوص هنن زو هحابا

 یرهوح هاخرا اذا هند سرفلا حاسا لاقش رد هنسانعم كم رب ویا اص اشا

 هک بد ح راش $ E ECA TB هلک لا مسد لا همم نيش یر و زم لغو هداتعم وب

 ناتک هلتفاضا ( حایس لبح ) رلیدلیا مرح هلماعا خد تل لها ضعت راس

 رد دب رقرب هد هماع هيم ترس )ج ویسلا ۱ ردغاط رب لصاف یني مورو ماش هدنن زو

 ردن دند ۳۳9 كنيس هک ی عسلا لع ۷/ "3

 صح” هلی و كنايو هلیعف كبابو كنج( جلا ) ۷ ةمعملا نيشلا لصف ۶

 ید داوس ردنرابیع ندندسجو بلاق نالوا یر دواسو تناسا هکر ره ھام

 رولک حوش و حابشا يج رونلوا ریبعت یتلارق هدیک رو دبلاک هدیسراف روند

 هشکرب هدننزو هما ک ( ةخابشلا ) روند هثید نوزوا هدننزو ناعبش ( ناعشلا )
 ذا شمالا: بابلا نم ةحابش لح را حش لاقب ردهنسانعم قلوا لوزاپ ضیرع

 مالسلا هيلع هتفصق ةياهنلا ىف لاق امهضی رع یا اهحوبشمو نیعارذلا حش ناک

 نبعارذلا ج ةياور قو امهضیرع لیفو امعلیوط یا نیعارذلا ح وبشم ناک هنا:

 ثلاثلا بابلا ن و اس 5 یشاا حش لاق ردهتسانعم قەراي هدنزو نسب

 زد 2 ساتم نر بودازوا هنیرلقلا را رلةزاق ینسهوقم پیاو یردو هقش 3
 10 ی هنسن رب اقلطم مت هکر بد E داوا: نی هدم اذا دا حش

 ردهتسانعم كمرړو یییکید هرزوا قایا هدنکوا هسکرب هدقدنازوا بو ردلاق یرغوط
 هدهلنیتعف هدنوو رونید هب واق ءانلا عفترم حشو لوم ادآ نالف انل حس وقت

 هنن رلثل و | نیعتم و فو رعم ندیشاوم او نویقو e حابشسا") ردزاچ

 هدو مطعم ) جلا ( ا یرلدل وا رون رو ک .هزوک هک رووا قالطا

 دیک مک و یوفو رودقم یا جش یش لاقب روند هیهنسن شلردیک یفوبق

E !هک وک یرللا د ندا اعد را ږد یادلا جو ردا شب وشن فا و  

 اه ریخ یسهیصاپ هلغلوا ریپ كب مدآرب هدننزو لیعفت ( حیشلا ) رونید هبابعو



 لاقب رددنسانعم كمريو هقرا بوریوح هسکا هبهنسنریو رد هیانعم 7 هدننزو

 تنیس ( نإ” ) درهظ اهلو ىنعي اه ربدتسا یا مالا هفیض ىلع حش.رلا نم محسن

 لااعحررب و رد دآ هیحانرپ ندرلهیحان نانلوا دع تلایا ینعی ندنرلف الحم نک دل رک

 هیسک نالوا رمو وا وشوا الصا راک هلی كنو و كنیم e ١ ) ردیما
 عساو ىج رف هدننزو ساطرق ( حاطنسلا ) لیللاماتیال یا می ۳ لجر لاش روید

 هدنتعسرب ترش رب هک زرد اتم هیحات هدنزو هح اب ( هحاسلا )روند هب هقان نالوا

 قیچآ نالوا هدنرلقلارا تنبراهیوا نیشن مثحو ردترابع ندلحم هح هغرالا نالوا
 ردذوخ ا«ندنوب قالطا هت را هص ص نالوا رهیعت وآ وح كنم راهناخ رهس رونبد هنا دیه

 ) جا ) ز واک تاحاسو هلیعص كنيس رولک حوسو ردیسح هک رولک حاس یی

 ا هدنزو رب وص هلناعف.( ناهسلاو ) هلینوکسس كناب و یصف كنيس
 هکلوکو ءالا هحو لع یرح اذا ایاعسو اس حسب ءالا حاس لاقب رد هتسانعم

 لظلا حاس لاق ردتلاح لاوزلا دعب هک ردندنسانعم كعرو بولود هفرطرب
 هی هک روند هب وص ندیا نا رج هدنزوب رپ یتعی هد رهاظ ةساخ محسو ءا اذا
 نب ناسح ون خسو روند هیابعو دیک شغلوا جد وللق لوب لو و رد ردصاا
 هاتک ( ةحایسلا ) رددآ یداو جوا هدهماعو ردیدآ وصر هدندرو فوع

 هدننزو ریس ( میسلاو ) هللاصف ( ناعحسلاو ) هدننزو دوعق ( حویسلاو ) هدنزو
 حب ردة ساغم كم رو بو زڪ هدن زو رب نوعا تدارعو نهر

 اجویسو فحایس لجرا حاس لاق رددنوب ناشیورد تحایس الاحو هیدق ةنباهر
 مالشلا هیلع و بیش لع عر ن جملا هنمو ضرالا ف بهذ اذا اهسو ار اس و

 فل وم اعقاو هریغو یراخلا چک ی رشق الوق نیسچت هقاقح شاق ت رک ذو

 صا دی ایم طیف یتساو كوان کل ردشلتا درس لاوقا هنوک ی الا ید هد راست

 یسهفناط دور الاحو رلیدید مه بودا تی رعت رلب رع اا همحم نت رداعشم

 ود ردقح هلوا هد رک رس هراز پودنا روهل مخ حشم راردبا قالطا 2 هلاجد

 هدندنع ةهاط لوا د لاجد هلغملوا E كرابم جش هدږاب رس رد را رظنم

 زونید هیسک نالوا تحایس لها ( عاسلا) رونلوا قالطا ندنغيدلوا نويم
 جاد لحرلاق رونلوا قالطا هیسک نالوا مزالم هدیاعمو دحاسمو عاص اتادو

 نالوا ططحم ولیکرح. یترمص هدننزو مظعم ( مع يما ) دحاسمل مزالم ماص یا

 دما ها E قد ططعو روند هساق هحالا ولق وبحو روید هب هکر کحم

 یرلنای هلی راق رونلوا قالطا هنکشا نابو رونلوا قالطا هشرط نالوا یرللوت

 هدن راید ماش هدننزو ناحر ) ناعس ) هلیسح قلوا ىرلطخ نوا نو هدننب

 رتبعت یی وص ناهح هفت رڪ ,E 9 ندا نات رخ هلان رف هصیصف ردد آ ر

 RAS ۳1 4 بکا
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 | ن هڪحسو دغس ن هعجس ردنداعا هدنن زو هعرح (هعحس ) لطابلانع هح ودنم و

 ردیدآ نوقر قوح قوص هد همدم هدنشژو هنیهج ( هعمس ) رداعسک ییا گاله
 تلوُهس بویمروتتسوک هقشاصمو تبوعص هرب یرب هدنشزو لعافت ( حالا

 اولهاست اذا موقلا است لاق ردهنسانعم كعشدنا.هلماعم هلیهجو هدعامو

 ردیس هک كئاذرب ندوفطصم تریضح هاکرد مادچ هدنن زو حادم ( جلا وبا )

 یعض.اكنيس ( حلا ( یدنآ جارد یقل و نج را دبع یعا 1 ردیس هبنک یاترب و

 هک ربو ن یا س هب لاقي ردهنسانعم تکربو نع قلولروغوا هلیئوکس كنونو
 یدا راو ینکسم باب ر هدنآ كشدص ترضح هک ردندآ عض وم رپ هدنیرق هنیدمو

 نجرلادمع نب بیبخ ندنیند و هلیبسح یرلجورت ندنراح یب نک هدر وب نم حضوم
 ج نط بهذ لاق رود هنسهب روا كلوب قیرطلا حس و ردنداروا ىجسلا

 و ملص ( ج سلاو ) هدازو دوعق ( حوتسلا ) هطسو نع یا قیرطلا

 رب هن ک وا دوخ اب ۳ یار هنوک ر هنب طاخ كي هسکرب هلن تعص ) عجسلاو (

 یو اسو ا ونس یار ی چ لوقت رد هن سانعم قلوا راگ دیو ضراع شيا

 هلّضب رعتو هیانب ک بویابا ناو حرصت یزوسرو ضع یا ہثتلالا بالا نم

 ندن ريب دو یار یهسکر و ر و ضب اذا اذکب ےح محس لاش رد هثسانعم تان و

 هنسن رو هدرو هفرص اذا هر نع اب الو حس لاق رد هنسانعم كليا لوو فرض

 یمدآرب و ساب یا یرعشلا محس لوقت رد هنس انعم یوا ناسا و ليش هیدکرب

 اذا هیلعو هب حس لاق رد هنسانعم ق اغوا هو رشرب بوروشود هکلح وکر

 عاص بودیا ر وهظ ندو رط لوص كل دایص دص 7 ونسو رساند هباصاو هح رحا

 هک هت ردد ض كحور رولک قرط عاص هدایص رد هنساتعف كلنا رورمه دنف رط ۰

 (عاسلا)ح ردض اخ ونس یظلا س لاق راردنا لافت هلکن و رلب و یدنل وا کذ

 ح راپرل ردا نج هلکنآ هک روند هدیص ندا ر و ره هنغاص و روهظ ندنا وص داد اتصا

 دایصرب موئشلا دع ك رابلات یا ح رابلا دعو جاسلاب  نَه * لالا هنمو ردیلباقم

 بیوطا و ,O E یرلقیفر هدقد) وا مأتم 4ا ریطن پودنا روض خراب یظ هرز وا

 دارب ۸ یرو ص لثم E راک دد ردنا روهظ ید اسر داش ررکح نوحا

 جد لو ندنآ رخ مغ هالوا لد هدززآ ةد هنسن رت ن یدلیا

Eردهنسانعم ځاس هلا زو ریما ) سلا ( رونل وا برو هدنعڌ وم  

 ه رکصن دکدل زید نون د هب هتشسر كج هزید مدقم ندد نلزید وا لوق لع هوجو

 ریبز ( ج اس ) ] ردبا داتا نا وسن هک روشد هت زو لح اقلطم و روند دقع

 بودنا ف تسح یک کر 9 یهدامرب ( حاسنتسالا ( زددآ لج رر هدشزو

 لعق ) لف ج سلا ) هت ییفتسا یا اذک نع ری وسننسا لوقت رد هنننسانعم قمردشارآ



 | بولاق هرزوا زوب هدش زو ماج رحا ( حاطنلسالا ) ةضيع ئا ةعطلس ةي راچلاقب
  بولالو هتسنربو ههجو ىلع عقو اذا لجرلا یا لاق: رد هنسانعم كعشود

 لف كنيس ( حاملا ) عسنا اذا یداولا مطالسا لاقب رد هتسانعم قلنا وياي
 هدننزو حدم ( عحسلاو ) هلییضدرلتیس.( ةحوعسلاو ح وعساو ) هلاه (ةجاعسلاو )

 اے امس لج لا ےس لاق ردهن-انعمقلوا د رناوج و یخ هدننزو باثک ( حاملا )
 ٠ ةمدقم مركو داجاذا سمالئا بابلا نم اماعمو اعمسو .ةحنوعسو ٍحوعم و ةحاسو
 تدثع ندناب حف ناه PEE ردم وس ص قرەلوا ندب رلب اب رم 9و نسح هدید الا

  4€ RE(مجسلا) و ددعتم هلیف ر > ءاب هدلاح ره و رد سقم هلی ونع ی طرعا وداجاذا .

 بز روید جک هدن رغصم رونی د همرآ د رعاوحو ر رد ندنآ هدنن قو کم

 :قعهس هک ایوک هدننزوام زک رونی د ءایمس هدنءجو هل د دشت كنای روید و هدننزو

 هدنعج و هل اهر ون د هعمس هدنتب وهو ردیعج ك ایسم بوک روید ی

 ریغال حام هوس و و مس ةارما و ےس لجر لاش هدننزو شاطع رود ح اع نبه

 یر ریبعت هامش لداعم هن رهبعت باع رک كناتک ضعب هدنن روص قلزاد ر اشزا سی

 مچسا لاق رد هنسانعف قلوا د راو یجد و هلل رم دک كن ریه ) حاعسالا ( ردطلغ

 ةت انعم قلوا داقتمو مار بویشاو ناویحو ناسنا شکیسو حس ین لجرا

 ۱۱۳ تضساد لافو هنشتلذ اذا هسعورق تحمما لاق رووا لامعتسا
 ۱۳ ۵و اتو كيترو ىف كنيس ( هعمسلا (.RE دعب تنال اذا
 یا هعمس سوق لاق رونوا قالطا هبا نایلوا درسو یدنلوا و هک روند

 لهس یباکحا تویلوا تدشو قوض .دنآک رولوا a هنام لوشو دیاوم

 . ریمسلا هیفینط اب تعد ثیدا هتم و رد هیمالسا تلم م هک هلوا لسم یرس و

 راومهو زود نایلوا ینوک ود معسو ردیعسا یسرف 7 رفعج هعحسو ةلهسلا
 لیعفت ( حیحستلا ) هيف ةدقعال یا حس دوع لاقب روسلوا قالطا هنلاد ج اغا

 الهس راس اذا اهمست عمس لاقب ردهنسانعم كمروب هل وهسو قفر هدشنزو
 ردهنسانعم ابا تعرس و هفقن اذا چلا ج لاق رد هنسانعم قفل غوط یعارنم و

 هدص وصخ رو ب هاذا حس لاق ردهنسانعم قجاق ندهنسن رو ع رسا اذا عجس لاش

 'صالاف علاقي روو ا كلنا هم اعم هل وهسو قفد بویر وتس وک تب وعص

 تإ ش و فنع هدصوصخر ید و هدتزو هلعافم ( ةحاسلا ) لهاس اذا

 اذا الا ف هحماس لاق رد هنسانعم كلا هلماعم هل: وهسو قفر بویلیا تبوعصو

 )ع هسلا) روند هرلرداچ نال وا ندننشرم و ندا ڪس هدننزو باتک ( ح امسلا ) هلهاس

 E هلتیس انم ود ردناکم مسا رده:سانعم تل وهس هک نرتحارس هدنزو دعقه

 اعم یا اعمسل قلا ىف نا .لاقن هنمو ردشفلوا لامعتسا هدمساو لح نایلوا

 هحودنمو

 ا دة
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1۰.۲ 

 قالطا هدحرسو دنن زد هلا هقالعوبو روند هب هناهج هس لطا هنسانعم رفت
 حاص ( خالا ) نوجرافدلوا حالس لحم نوکوا یالطا. کک نی رول وا
 لاق ردلعاف مس هرزوا بس روند همدآ ولحالس یب یحاص جالس هدشزو

 کنون هب هقان شمارغوا هلاهسا هلغمالتوا رباچ هزانو حالس وذ یا خاص لجر
 ( حالسلا ) لقیلا نیم تیلسا دق تناک اذا لاس ةقا لادش ردذوخأم ند
 قوم هتنالوا قیقر حراش هتسانعم و نر ویا هنسرپ ناسنا هدسننزو باغ.

 بس لاقب ردهنسانعم كلثدح هلیئوکس كمالو ی عف كنيم ( مس سلا ) ردشلیا

 طوفت ےس یدک یاضتقس تاهلوم هک رد راش طرق ادا مبارلا بابلا نم اخس
 ردص وصحم هعامو ربط هروک هنا كحابصم نکل ردلیعتسم ید هدناسنا یک

 روئلوا ربیعت قم هنغاص و قم رقج ها ایدز تھک هنن رلثدح قیویص کلب

 كنم مه ( حالسالا ) رونلوا لامعتسا هیبشتلاب هسرولوا هرزوا لاهسا هدناسناو

 هدن زو لیم زا )چ تاسالا ]) | مس ین iz مسا لاق رد هنس انعم ناهتسد یندو هلل رسک

 هبا اسا رولوا ناوارف یدو تاو نالتو 6 ۱

 ( نويس )رد هلسق رب هدنع هدننز و شر رج ) ast ( ردهلا همت یاخ ا ۱

 ردشلیا منم با ژم هلکعد نولاس دف رحم هماع رده رقرب هدنع هدنزو نو ريح

 ثنپس رولک ناممس یی رونید هنسرواب كنشوق كلکک هدننزو دم ( ملا )
 رونید هتبوص روب نال هد رللوک یی( راسلا یک نادرصو دوص و
 رد هتسانعم قماش وف لطف دصاخ و كمردنلحالس EN BE ليعفت 2 ا )

 ی یاد مس ییمولط غايو هحالس .هتلعح یا فیسلا لوقت

 (:حالس ) لا هکلداذا هیح لس لاش ردهنسانعم قمزدشغوا بوروس هنا الط ||
 ردعض وم ر هدنلفسا فرط كنسهعلق ريخ هدشنزو ماطق دوخاپ ههدننزو بام

 یرلما هبده زولوا الثم هلاهسا رانا ندا هک ردیدآ وص ر هدندرو بالکوتیو
 ردشلوا انب هدد رات ناک هک ردیدآ نصح رب هدنع هدننزو نیمرس ( نیيس یک

 الطر و زدندآ وص ر هدند روت دعس دلع مات ءانهد هلص كنيس ۱ سا )

 (ههسم ) نوجا قلوا دسنم یرارپ شکید رلردیاكاد یترلم ولطغ اب هلکنآ هک ذیدآ
 نسروقح وزسایفو نی دنا هدن زو ذینف ( لالا ( ردیدآ موم هدننزو هم دوم

 همی نال وا شب یعو ی صاب كب هدننزو دال ( عطالسل 0 رود هغاط سلما زود

 )ےل ردیدآ یداورب هدن رايد یس هلسق دا رمو ضي میا الس "یش لا رود

 حراش روند هعساو یاصف هلی سسک كناط و ىع كيم ) ریظناسلاو ( هدننزو: لی :

 كمالو نیس ) حج طولا ( ردیسهدام یی اقم غوا در نرعطس رلذون کرد

 نو هن واخ نالوا ضي رع یسهدوک 1۳۳۹ كنيس ) جىطلسلا ( ردعط وم رب جف

 ۱ سس
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 2 | ناعفسو حونسو غ سو هلسرا اذااحوفسواعفس عمدلا ےس لاقیو هقارا اذا ثلاثا
 : 0 لاق روا وا مزال هند اتعف کوی بواشو ید: 13 یسهل و۰ وص هاو

eاوس ییج ردلعاف مسا ا ) حالا ) بصنا اذا ان [عفس و 9 |فس  

 هدننزو هلاقم ( ةخاسلاو ) هدنن زو لاتق ( ح افسلا ) ردةنسانعم كمشدا 0 هدنیزو
 هانز اردو ايز اذا اهخاسو اغاسو اعانت لاقي ردهنتسانعم كلا از هدرلنو

 ذوخأم ندونو ردیام هنس هظح الم قمل وا تصنم هردهو ET قالطا حافس

 رلیدش وق هشراب انا رسلودکو ا نترلت [یلها شراب راربداح افسا ورحا رلب ع قرهلوا
 لج ر لاق رونلوا قالطا همد آ ءاطعلارشک هدننزو ناتک ( حافسلا ) هدر كجد

 كنهیسابع ءافلخ حافس و رونل وا قالطا همد آ رونعهو مت فو ءاطعم یا حافس

 برو ردشلوا بقلم هلغلوا زیروخ تیاغب ردیقل كد نب هللا دبع نالوا ىلوا

 ( حوفسا) ردیم-ا یحق كنهک مان لدح نب ديجو ردیقل كنب رب ندنراسور
 هدننزو ریما ( سلا ) دوللوا قالطا هرلایق قشمو ردیهج كعفس هلی كنيس

 نالی ندنرزوا بویلبل فشن یوص هک رونلوا قالطا هیلکو هبابآ قیصو نیلاق
 هلاوحو ریجوفسم هریرده ردقو ییصن هکردید [ كقوارپ ندنراقوا راقو ردنا
 هر هک رر لوا قالطا هنود لوش ( ح وفسلا ] هنسانعم قلاوخ روئلوا قالطا
 ۱ ظع رولوا قالطا هرلهتست نالوا ظیاغو عساوو هلوا شاروناپ بولیدازوا

 ا غا دیک لوس تی زو دخ ( عفسلا ) ردیععا ىسرف كلراللا نیرع
 هدننزو ل ایهذت ( مج فست | ) هل وا لوغشم هلع هدومب نایلوا یسهدناق هنسفن یدنک اباد "

 ( ةحوق لا ) 7 یدحال الع لعب یا اهفسد مثسد وه لاق رد ردصم ندن 1

 ةعساو یا طبالا هحوفسم هقان لاق رولوا فصو هبهقان نالوا شیکک یرلقتل وق
 هب یک نالوا لک ی درا تشک دودا و ددوو e ةسالا )

 قمالوا لیق هدنک وا كنشا هکر د هتسانعم هعاص هلیحف كفاقو كنيس و زونید
 لک نالوا هرزواروک ذم هح و و ( عقسالا) روند هتلاح فالاک نالو الب ھو

 اورو تنع ( حلاو ) هدننزو باتک ( حالسلا) رود د یشک

 تل نالوا ندرومد لوق ىلع رد رلعماج مس روند هبرح تلآ هدننزو ناطلیس

 ثنوم هلیلیوأت تلآ رد رک ذم یظفل حالسو یک قاد نمو 2 ردص وص هنر ح

 یج كئنؤمو. ىک هرجاو راج ردرک ذم عج ةغیص هک ردهم سا يج رولوا ید

 قالطا هکنکد و روند هاب دن روک شرک و رونلوا قالطا هحلق هصاخو ردتاحالس
 جست لاق ردهنسانعمقلوا شورخ الس هد زو لعفت ( سلا ( داد اصع رول وا |

 سس . هیس ار م

 رول وا قالطا هدح سس و هد ردهدنن زو هيلع ) دیس ا ( حالسلا نا اذا لج را
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 هما عم هلسرا اذا لْظنا مظس لاقب ردهنسانعم كمرویلاص هجربارب هلپسان
 زود بویلف یرموو یرویس یتسهلوقم ماط یندو هدننزو لیعفت ( حیطست۱)
 هرب هدننزو ریما ( میطسا ) اهاوس اذا هحوطس عط» لاقب ردهتسانعم قلق یصپ

 هززوا یسقرا گروبسوا قالطا دیسک لوغو زوسلوا قالطا 4 قم ی
 يطب ندنغیدلوا دعقمای ندنفعض نکل بولوا شلرس بوشود دوخای شعازوا

 رونید ید هچطس کاو هنسانعم هدازم رونلوا قالطا هنمولط وصو هلوا مایقلا
 هددنج یریغ ندنشاب هک رددآ نهاک رب هدنیلهاج ندنس هلق بئذ ون جرطسو لاه

 ع ولط مدقم ندوب تشعد ید عید ا ار ونه ید قو یه ثکالصا

 ۰ كناورشو هد وج دل وم %2 یدلوا ۳ تا هثینن زویحوا یدیشانا رارخا یتلاسر باتف آ

 تک الصا هدندوحو رلیدلیا فانکتسا ند ینص وصخ یا وا تافرش طوق

 بوشس هدقدل وا كانضف و یدا را رکو بورد ی هک و هدکد روک هریرب هلعم ال وا

 [___ععع__________ رس سس سس سم

 ۱ رود هیاس نالوا ظلم بوایاب هنس ز و رب اقلطم و ردیدآ تاب رب هدشزو نامر

 روند هر قحهد روق بورس ام رخ هدنن زو ربع ) ىطسملا) یک ق ابقو زو راق و نواف

 قالطا هنک رد كفحالآ و كرداچو رد هنطس كنامرخ هک ای وک هنس انعم نی رح

 هنفا رطا هک روند هايف نیعلای زود لوشو ردةح هل وا مطس و لا هرات آ کر وت وآ

 نوجا قوا عج يوص رول راردنا هدنز رط ض وح ی آ بور وخ را وید ندشاط

 دولوا یمی یزوبریو هج موب یزویرب هکرونید هنغاد رب وص عون رب شابای ندهکتتو
 : عساو یزرعایصب یشابو هدتتیه هغ ولبق هما قاد ر و را ردنا بایع:سا رفس لها

 عطسه و رارروتک مزمز ءام هلکن ا جاج ضع الا را رب د فدک کا هدیس راق رولو

 روند هب ه وات كوي قحهر واق یادغبو تود ه راضصح شاروا ندنغویف كنح اما مود

 یرللوق همدا بورا یروقرا هر زوا ی رلفایط ییا كەعەا هکر ون هجاغا لوشو

 عطسه و رول وا رعت ح اغیدصب هکر وند دب دن قح هجا رخو رراتآ ندیرزوا تي آ

 قالطا هنورب نایاب یصی كي هدننزو مظعم ( عطسلا ) ردندياجتا هکرد, هئائا نا

 مییطضاا هض ع یا لبا س لاق روند هنسهرو كغاط سو رد دآ عض وه رب

 یکتا هک روید هنلفسا دوخاب هنسانعم لیلا لصا رونید هنکوک قاط لو لع
 هن اعم لیلا ضیضح روند هند كغاط دوخای هنسانعم هوک نماد ردقحهلوا

 همست هلغلوا ردصم هنسانعم بابصنا لصالاق یسهلک عفس وبشا رولک حوفس ی

 رول وا ردصم عثسو ردشاوا ح ونسم ندلبج قوف رویم عضوم هک ایوک رد ردصلاب
 پابلا نم اعفس مدلاو ءانا میفس لاقب هنسانعم قق آ بوک و د یتسهلوقم ناقو وص

۱ 



 ۱ ن زرحو یزبعاا برح ن ةراعو ردد آ كبلک رب و روند هیالسراو روند ید

 | رولوا قالطا هضوح طو ضو ناحرسو ردیتسا یرلسرف كرل هسک مان هلصت

 | لسیعازخ رولک نیحارسو یک عابض رولک حارمنو یک نام رولک حارس یی

 | قالطا هبذاک غ هل یقیرط هیبسشت ردکعد یغریوق دروق ( ناخرمسلا بفن ) یک
 | هدنازو ج رش ( ح مسلاوذ ) ردلیطتسم قفش ندیا رومظ مدقمندقداص رخ هکروتلوا
 قفر هنتتشع كص وصخ ر هدنزو خارق (حرتسا ( رکیدآ یداور هدنب نیه رح

 ۱ اذا حبارلا تابلا نم احرمس لح زا جرس لاق ردهتسانعم كلبا تع ع هلتت ویس و

 | تدح ( ج رض ون ) ردیلع كلج ر رب هدننزو مظعم ( حسسلا ) الس هرومایف ج رخ
 | تاک ( حارس) ردد 1 قارصقرب هدنزو ماطق ( حارس ) ردتطب رب ندب رع هدننزو

 | هدندرو نالصلا ون هدنزو بتک ( حرس) ردیعما یمرف كقنح ن قلحم هدننزو

 لیصاو مرکو يوص هدنزو ساطرق هلا هیقوف یا ( حانسبلا ) ردید آ وص رب
 | هقات لاق رولوا تفص هضرا نالوا تنمو صالاخ قشمو یعارط و ه هقان نالوا

 كاجو كنيس ( ةحوجرسلا ) لمس تابنم یا حاترس ضرا لاشو هم رک یا ح ارس
 تاوتسا یا ةدخاو هح وج رس ىلع مه لا ردهنسانعم هریتو قسنو بولسا هيض

 مالم یتاربظو روند هرپ راومهو زود هلیعف كلادو كنيس ( حدرسلا ) مهقالخا

 ( دحادسیلاو حادسیلا ( هل وا ردنا تاتا تا یراک دید یکن هک رود هر

 ما یوروق دوخاب هنیمم دوخای هيظع دوخاب هم رک دوخای هلوط هل رسک كرلنیس
 1 نالیغم حاد رہو رولک ح دارم ىج روند ه هقات نالوا هدندش و هب و لماک یمادنا و

 | رڌکعد كواب رب هکر اه ST کر ید رقم رونید هتعاج و هک ولپ ندنح اا

 "یشلا لح را ح درس لاقت ردهنسانعم كليا لامها هدننزو هح ر حد ( دحدسملا (

 یحف كنيس ( حطسلا ) ردید آ ناطیشرب يه كنافو كنيس (عفرسلا ) هلمها اذا

 ` هنتتس وا كش رهو روند مات هدیسراف هک رونید هنماط كن هیاخ هلی وکس كناط و

 رد ود هتتمانعم گمهشود بواب ےطس لصا روند زا رف هدیس راو هک روید

 ردردصلاب هيم هک یدنلوا يمض هلا مطس ندنفیدلوا طوسنم یسهلوقم ماط

 هک ر دید مضومرب هدننب راهیرق مان بغایغو هوسک هدماش ےطسو رولک ح وطسیجب
 ردشلوا یسهعقو رب كلةسك ما مساقلا وا ندهطما رق بقلم هللا هقانلا بحاص هدنآ
 1 بو هشود زودیود رول وا ردصم ےعطسو ردشل وا عقاو هدننامز هللا کم ندافلخ

 یک یک رسو هطسب اذا ثلاثلا بابلا نم اعطس “یا ےس لاقب هتسانعم قمی
 بوداژوا هرزوآ یایو هعرمص اذا هعطس لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم قلاچ هرب
 "ییش راس یاطو هعتعضا اذا هتطس لاقب رووا لامعتسا هتسانعم قمروتای

 یریژوق كجوکو اهاوس اذا هحوطس ےطس لاقب رد هنسانعم قلث راومه بودل زود
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 ندنشال جسم و هیلح ر ین ةو هافف ىلع قلتسا اذا لح لا ح رسنا لاق رداع اف مسا

 راص و هناي نم ج رخاذالح ح را ح رحنا لاقت روید هب یشک نالوا ناب رع بوو وض

 ناعفتسم ۳ E لیعف هکر دیمسا رج رب ین سحر ندض وع حسبل» و اد ای رع ۰

 راد ف# لوا قالطا هلتبس یجارسناو یرخ ویس دنا رد نلعفتسه تال وعفم

 عیرم یا جرم سرفو لحر لاش رودلوا قالطا هاویحو ناسنا كياچو تسح و

 كبلک ړو رونید هبهکرکحو رونید هثیش نوزوا كب هدشنزو لایرح ( حایسسلا )
 یولاخ ریما مات ییابصلا ةع رژ ن جارد نددکمءاما ( حایرس ما ) رددآ

 هدنتنیهوص ندقاربا هدرلتفو یسا هکرونلوا قالطا هار ( حو رسما ) ردیسهنک

 ردبد | مضومرب (حومسشاوذ ) ردناویح شارویلاص هناب هکایوگ رونیروک
 هرو مولط هلکب کروند ههشرو هغد لوک هدو

 هدنلکش هشرط یدازوا نو زوا ندناق ندا نالیسو رولیکید یسالوقع اق قیآو
 قیص فرط یکیا یدازوا نوزوا یرلکدد نابایخ هدیسرافو رونلوا قالطا هطخ

 رولک مارس ج روید هنیلد نوزوارپ ندسابل شش هرابو رود هەق رط ولحاغآ

 ردندیماسا حرسمو هنسانعم طشم رونلوا قالطا هغا رط هدننزو ربثم ( حرساا )
 هدننزو دعقە ( حرساا ۱ ردهلا همح* نيس و لوق لع ردة اد رسه تش هد وس

 حرس سرف لاقب روند هنآ قالبح زس را هدنن زو رم ( رسا ) روند" هناغ

 ر یا حرس س رف لاش روند هنآ كاجو تسح نیت

 قفرو لطمالب یا حرس ءاطع لاقت روند هشيشخ نالیربو كاچ بویم ردککو

 هدشزو دملط ( هحرسلا ) ةلپس یا حرس هیشم لاش روند دشیورو ولت وسو
 هیلوا لماح زونه نکل بولوا غلاب هنسهلرک لج کرا کشا یک ل

 كعضومرب یزهوج ردیمسا یدح كدیعس ن رع نذنیدعو رددآ كباکر هحرسو

 لدل یکیدلیا داهشنساو ردهلا همحم نیش لوا ارز ردشایا طالغ لبد ردا

 همد یاخ ارز ردشایا طاغ ید هدنعارصم * لاطلاق ةنا رثاف هح سیف * _ ویشا

 هکر دقلوا هللا هدح وم یابو هل یاح نالوا حدا ردتشلیا طبض هلا ةف یایو

 هدنزو عا روند شو 1 هکر دید آ ۱ رک رب هدر کر لمر لابح

 هدنز رط مزوآ هک رد_يسا 13 ڭا اوك کن ةر ارز ردشلبا طاغ هلکعد

 هد هدام لئاوا كفلوم هحرس وبشا یدناوا ناي هدنلوا هره باب هک هت رولوا

 عضومرپ هح رس هکر بد ح راشردقح هل وا ید رفع كحرسییدد ماظع ر جش حرسلا و

 هم یاخ لایخو ردشلاا تب د یرلب-اص برعلا ناسلو دصارم ینفیدلوا یہا
 جارش دل نا ود رد و یدارم لرعاشو ردعضوم رب هدن راید مک و هل تح یایو

 لاحرس یک بئذرونید هدروق هلبسک كنيس ( ناحرسلا ) رلیدلیا نایب هلا انعمو
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 | کشم و ماقا اذا ناکلاب حدس لاقب ردهنساتعم كليا تماقا هدلحم رو هخانا اذا
 لاقي ردهنسانعم كلبا لتقو اه الم اذا هپ قلا حدس لاقب ردهتسانعم قمردل وط
 لاقت ردهنسانعم قلو راتعا و تبغر ندنحوز نواخ و هلق اذا انالف حدس

 ردهنسانعم قلوا ريدك یدالوا كنوئاخو اهخوز نم تیظح اذا ةأرملا تحدس

 هرزوا زوب هدشزو لاعفنا ( حادسنالا ) اهدلو ترثک اذا ةأرلا تحدس لاقت
 وه و حدسناف هحد س لاق ردعواطم ندنرلانعم قملاچ هرب هرزوا هقراو قمی

 لاق رد هنتسانعم كليا لتق دوب هدننزو لیعف ) عدستلا { 2مدس و حودس

 یرومشب ناغای هلدش دارم کروند ههددش ٌةباخع ( ةحداسلا ) هلتف اذا هحدس

 (حداسلا)نوحما ینیدرونای بولاچ هرب یتسهلوقم تاب یکیدشود هنیرزوا ردقجهلوا
 جداسو بصح یا حداس نالف لاش روند هبیشک نالوا رو بصخ لها
 بو التوا هلاص هدناب یوکس كنارو یحف كنيس ( حرسلا ) ردیعسا هلق رپ
 یا ج رس هل لاق رد ردصلاب هیمس ویو هنسانعم ماس لام روتید هب یشاوم نزک

 ردهتسسانعم قمالتوا اهسفنب بودیک هاعرم یشاوم ح ورسو حرسو ماس لام
 موسو هسفن یعر یا ماس اذا ثلاثلا فابلا نم احعورسو احرس لالا ح رس لاق

 یشاولا تح رس لوقت ردهنسانعم كمرویلاص هیاعرم نوعا قمالتوا یی یئاوم

 تبا هدنراید دح ردیعما مظع رج عونر حرسو یعرل ایلسرا یعب اوا یا

 روند ہر یش E اقلطم و رک ذیساک ردهح مس ید رفه رول وا یرلشع یراصو

 ولوخ هکروتلوا قالطا حس هد هبهاخ ءاتفو روند هرج نوزوا كن لوف لع
 لجرلا ح رس لاقت ردهتسانعم كليا طوفت ح رسو ردنادیم نانلوا ریبعت کواواو

 هدنورد و سا اذا هلو حرس لاقش رد هنسانعع قم رقشف لو ند هاثم و ےس اذا

 هج رخا یا هرد ص یفام حریم لاق ردهنسانعم كليا راهظا "ییش نالوا ریضه

 داوس نرع ردندیماسا حرسو هلسرا اذا االف ح مس لاق رد هنسانعم كمردنوکو
 رد رلفزاعتم هلا نویحیس هک هللادبع یدفحو ورع لغواو حسبلا نور نیدجاو

 يراوط یخد وب هدننزو لیعفن ( جیرستلا ) ردیل كلحررپ هقش حسو ردرلثدحم

 اهاسااذا اع سست یشاولا حرس لاقن رد هتسانعم كم رویلاص هاع رم نوح اقمالتوا
 ارةلط اذا هتحوز حرس لاق رووا لايع سا هتسانعم كمر و قالط ههحوزو

 مدقم ند ریا رط یباصو هلبس اذا هح ر لاق روللوا لامعتسا هنسانعم تكلبا لیبست و
 طول ق لمراو الدا ملا حرس لاش رله مد امم كمرویلاص بوزوج
 قیلطتوغ البو خیلبت نادنس انعمقالط ردع-|ندنسانعمقیلطت هدننزو باح (حارسلا)

 )ج ملا ) ردیمسا یدحتكنیهاش نیر صقح ییارورشم ظفاح حارسو یک قالطو

 ندح ارنا روند هیشکنالواشفرآ یس هخ ا بولاپ هرز وا یز مض لیس هینب لعاف عسا

 کو A اس اه ها ست

 ك
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 ( ج2ا ) هل ضرع اذا مالكب هل عج” لاق ردهنسانعم كلبوس زوس هللا هباتکو
 هدننزو لاعفنا ) حاجسأالا ( زد هتسأتعم كط مالک ضي رعت یدو هدننزو لیعفت

 (حاجسالا) ممسنا یا اذکپ نالف لےج “نا لوقت ردهنسانعم كليا هلهاسو هحاسم
 ع اف تکلم اذا هنم و رددنسانعم كجا و وفع هلف.ط) هح و هل ریسک كنم یه

 هدنزو ماطق ) حاج” ( ردىدآ لحرر هدننززو ریه ) و ( وفعلا نسخا یا,

 یصع رخاوا نوناخ لوا یدیشلبا توب یاعدا هکردیشا نوتاخرب ندع ور وک
 مالسا دنو رش تیفاع و روهظ هدننامز باذکلا زلسم ندا توب یاعدا هدید عن

 رد هتسانعم كکود یتسهلوقم وص هل د دشت كناح وب یف كنیم ملا ) یدا وا

 هبیغاشا نديرقوب وص حوحو منسوهبص اذا لوالا بابلا نم اس ءاملا حس لاقي
 بسق خ“ و قوف نم لاس اذا اعوصم و اهم ءاملا خت لاقی ردهتسانعم قفآ
 ام رخ یروق نالوا رولیغاط هد رعآ لوق ىلع رود دیأم رخ رک کرد سا

 IE كکود هلکنکدو هرض اذا االف ج لاقت ا قمروا حو روند

 د هنتسانعم قشواط تورومس تیاغ و هدلح اذا هعس لاق روتلوا لامعتسا

 لر( او ) هدنزو لیعفت ( ا ) نعسا ةياغ نم اذا لح زا حج” لاقب

 رد هنساتعم قق آ هبیغاشا ند رقو وص هدرلن و هدنزو لعفت ( هاو ) هدننزو

 ید وب هلی كني ( حملا ) قوف نم لاس اذا مملو تست و ءانا ےک لاقن

 نساه ( حاسلاو ) هلاح دیدشت ( ةحاسلا ( روند 7 رخ یروق نالیغاظ هد شا

 زوم افلطم ردذاشو کوب رودبار( ح اصلا و ) هدننزو باک( حاعاو )
 نامت یا حاع و حاعم مغو حاسو هحاس هاش لاش روند هناویح و ناسنا

 رووا قالطا هلآ ولنکشاو درکو كب هلیخف كنیسو ېرسک كيم ( مسلا)

 بغیغ ( حسه"ا) داوج یا خم سرف لاقب ردبا بص ییرجو ریس ہک ایوک
 هحاس ردیادیم یلاخ هکر وند هنس هص رع كخاوق هاه ( رینعهلاو زو

 لیقاغاص یخدو هلیعف كنيس ( حاسصلا ) رونید هرومب لقنافاص حو ي

 نیع لاق رو لوا قالطا هزوک ,م نکود شاپ ك هاه ( حا کا ) رد روت

 (حدسلا) روند هاوهصنعهدنن زو باعس ) حالا 7 عمذلل دبابص یا هحاسصسم

 یاویح ردهنسانعم قعازوا بوایو بورا هرزوآ رب یهنسن رب هدننزو چ دم

 هنطبو هحذ اذا ثااثثا بابلا نم احدس "یثلا حدس لاق یک قمروناپ ها ع وب

 قعروناپ یی 4 رق ولط ردهنس انعم قمر وای هرژوا ا ی هتسن رب و ضرالا ىلع

 رد هنسانعم قااچ هرب هرزوا یزو ی هکر و هععضا اذا "یفلا حدس لاق یک

 لاش رد هنسانعم قفارب هرب هرزوا یئرصو هحولا لغ هعرص اذا هحدس لاقب

 اذا ریعبلا حدس لاقي رد هنسانعم كم رکوح يهودو رهظلا لع هاقلا اذا هحدس

 ۷ لوا
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 | كسدآربرکیدو كبلاط یبا نب رفعج تاذک.ردیعما یرلسرف كنبرلتمح لسو هيلغ
 | کرد ح راش روتلوا هدارا یهلا تمظعو لالح هلا هلا هس و ردیمسا یرلس رف
 ردل لتخا یرکذ هلحف هداروب یدنلوا رکذ هکهتن ردتاعس ییج هکر دهل طوب
 | داع روتلوا قالطا هثیش نالوا نیتم و دیدش و یوق هدنن زو مظعم ( ملا (

 دیدش یوق یا EE ءاییک لاق هنم و نوعءیدنل وا بت ويد هلا ناڪس هدنقح

 ۱ فلخ ن دجا ردند اقا جاسو یدنل وا رک ذ هک روشد هم دآ زو ) حالا )

 | دج و دمع نب فلخ نب دجا و یطورمشلا عاسلا یلنع نب هكزبو ردندنیئدحم عاسلا
 رده كنيم کن ویلا ىراخأا نامع ن دمو رسم نب نجرلا دبعو ديعس نب

 ۱ هدنشزو بام ( حابس ) ردیمما هودرب هدننزو ناتک (حاپسلا ) ردرلثدحم

 | دود هلزو هدنزو روبص ( ح ویسلا ) رددآ كضرارب هدنناي ییدعم میس و

 ردیمها كنهمرکم کم هاه ( ةح ویسلا ) رديعلا ىس رف كن هسک مات مشج نب ةعيرو

 | ءارهاو رددآ لحررپ هدننزو ثدح ( جملا ) ردیدآ كنءهردرپ هدنافرع لوق ىلع
 [ ژوشسرد رد» ربشک فیاصت بحاص یعسلا هللا درع ن دم رات ربهآ ند هب صم

 هدشاعطتلق هک رد هکر هل رسک كلادو یصف كنيس ( ج دابسلا ) ردندنلاجر یخ رات
 | حابص وب ىنعب ثرفلا نم معاج اننایبصلو حدایس انعصا لاقب رونلوا لامعتسا
 | كيجو كنيس ( عجا ) ربزدلیا دایرف ندقلجآ زمرلقجوح هلغلوا لیلق كب زجاعط
 | لادتعا نسحو مالموآرت یراسخر كوبح هدننزو هحاجر (ةحاجلاو ) هلیعف
 | لاقب دلاج .بسانن لاک ۸ رد هل دا و یا زا یتا و دوز ما توا
 | لقو لادتعا ىف لاطو نالو لهس اذا عبارلا بابلا نم ةحاجسو اج” دنا ىج
 | ال یا اج” ایشم یشم لاقب رونید هثیش مالمو لهس ھهلنیتمض ( مچ ) جل

 | لاق رد هنسانعم هزاداو ردقو ینبم هتل وهس رولوا قالطا هلو كاشیاو لهسو

 | ردق یعدو هدنزو راما ( ججا ) دحاو ردق یلع یا دحاو ےج یلع منوی
 | یا هتصج" نم مرکلا لاقل ردهنسانعم تعیط و یوخو ردهنسانعم هزادناو
 (حاجسا) رولوا قالطا هاوه منع هدننزو باغ ( حالا ) هتععط

 ههاج یا ههجو حاج تدعف لوقت رد هنسانعم هاج وشرقو جاع هدنزو باتک
 رود هبهنتسن و دیشک نالوا ةفایقلا لدتعمو بوخ هدننزو مچ را ) چالا (

 قلخ و ىوخ هدننزو هعفص ( ةعج“ا ) لدتعم نسح یا ىجا "یشو مالغ لاقب
 حوجو رب هنسانعم تلصخو یوخ هدرلنوب ( حوجعلاو ةحوجسلا ) ردهنسانعم
 یسهقرا و لماک یباداو مات یوروق هدنزو ءارج ( هاج ا ) ردهنسانعم تهج
 A كعوا نيج رک وک هکر دیفدام و هدزو عج” ) ا )روید هبهقا هح و زوا

 | ضي متا ديسکرتو تعجمءاذا لوالا بابلا نم اج دداطا تج“ لاق ردهتسانعم

 هانکو
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 ندنوپهسیا ناسا ماقم رک او رولوا.كیدمردیا حبست صوص نوا عیدب
 زولوا دنلسم اک ۱ حبست اہک دوای رولوا کېد مردبا هب ریت یییزاب ترشح
 كف یا كناڪس یقاع عا أ لاق ةنهو روالوا قالطا هناذو سه ناعسو.

 لامعتسا قرهلوا ردصم ناو ردندندالوا دیشر نوراه هکرددجا نا ناعسو
 ناس لاق اذا ثااثلا بابلا نم اناصس لج زا حس لاقي ردلصالا ىلع هک روتلوا

 هد رم ی للاعت قح یه تم د هللا ناس ید وب ها ست قو لیعفت ) حسا ( هلا

 دنسانعع قلق زاع و هلا ناعش لاق اذا لجرلا حش لاقب ردهنسانعم كليا سيدقتو
 ناک هنا الولف ] للاعت هلوق هنمو رولوا ندنلبق هيس لو رج کرو لوا لامتسا

 كنابو ىراهمض كفاق و كنيس ( سودقلاو ح وبلا ) نیلصلا یا [ نيجمأا نم
 هات ره و راب ره ردند هی هلا تافص ءامسا ردند هغلابم ها هاب رهدش كلاد و

 هدحایصم رد زنا ید یر دهف كفاق و نیس هدرلن و و نوعغیدنل وا سدقو میس

 سودق و حوبس هللا همومضم :ددشم نیعو هموضع ءاف هدب ع مالک هکر دموس رم
 هد رخ كي اف هد رلیکل وا ج واو ردق و ی ربغ ندنراهلک قولفو قوتسو جورزو

 هفض ردرعس یدرفم رونل وا قالطا هد وهم مضاوم دلنیتع ( تاعسلا ) رد زباچ

 هبا هللا هجو تاعس و ردشفلوا قالطا نوچ غیدنلوا مڑ لد تافرغو

 ةیاہلاف لاق ردشلا تراشا هیدح وبشا هلکنو فل وغ رد دار یهلا لاج اا
 توت دول ابا نیعیس شرعلا نود هل نا مالسلا هيلع لي زج لاق ] تیذلا هتمو

 دانلاوا رولا هاج رخآ ] ثيدلا فو [ اننر هجو تاخس اتف رجال اهدحا نم

 هلرالح یاعت ههح و ناعسف ه سود هکر دا یش ک ههو تاعس تقرحال هفشک ول

 تاعس لیق و ةع“ عج لصالا ف یه و یلاعت ههجو راونا لیقو [ هتمطع
 هل هب مت هانعم لیقو هللا ناهس تلف نسا هج ولا تیأر اذا كال .هتسام هج ولا

 یا لوعفلاو لسعفا نيب ضزنعم مالک ههجو تاعس نا ليقو ههج و ناصس ىا
 "یش لک هلا ناحس تقرحال لاق هن اکف هرصب کر داء یئ لک تقرحال اهفتک ول
 نا هلك اذه نم برقاو هیف نم لک هاب دایعلاو لتقل دملا كلا لخدول لوقت اک

 هيلع عقو نم لک تا "ىش هنع دابعلا بح یتلا هللا راونا نم فذکتاول ىنعملا
 (ذعسلا) ىلاعتو لاح هللا ىلج اناکد لبعا مطقتو اقعص یسوم رخاک رولا كلذ

 EE هکرو اید راق وب یزید رکیدلیا رمیعت ماست الاح هدننزو هعرح

 روتلوا لامعتشا هنسانعم «اعد هکسو رده ید ثَعاب ینیدل وا ےس رادم ردشا وا

 بولوا لقا تاعبست هدنزان ضرف رونلوا قالطا هزاغ هلفا ىنعي ع وطن كلذک |

 یعف كنيس (یعسلا ) ردنفلوا قالطا هلغاوا هلف" یک تاعیسن زام هلفاتو |

 هللاص مر f لوسر ڪتو رواد هباونا ناث وا دانا 0 ترس ول هنو کو 18:

 حس"



 بس سس سس nk یاس سس سس سس سس سس سست سس

 | هدوص هدننزو هباثک ( هحایسلاو ) هدنزو حدم ( مسلا ) ¢ نيسلا للصف »

 ندنافاضا قانم هتیهولا ناش و ندصیاقن تافص ةغلابملاو د الاب یلاعت قخ

 | قلخو عیقلاخ كنو ةا ناسا" ماقم رکا هنسانعم هلاب راربد اذک نم ناعش

 ٩ 8 ته ۰ GD ی a کک و ۳۹
 ج 2 < 4 2

 ۸۹ ؛

 ماع اذا ثااثلا بابل نم هحایسو حس هردو رهل اب لاش رد هنسانعم كم زو

 اس مالا نع لاق زونلوا لامهتسا هنسانعم قلوا ۶ راف ندشیارپ 2 و

 هنم و ح راشلا لاق هشاعم ق فرصت اذا (ےچس لعع را چ لاق رون وا لابعتسا

 افمصت و,ابلقنم لیق و الیوط اغارف یا [ الیوط اع” او كل نا ] یاعت هلوق
 رقح اذا ضرالا ىف چ لاقت رونلوا لامعتسا هنسانعم قهزاف یریو شاعلا ق

 مارآو نوکسو مان اذا لجرلا حس لاقب رووا .لاننا هشام قموولو ابن
 | كمردشنودهنوا یرب بولیغاط هفرط ره سانو نکساذ ذا محس لاقي رد هنسانعم قلوب

| 
1 

 ٤ نادر ات كا تلق بوردشنود هوا یرب هدنص وصخ شاعم لیصخ و ع رق اذا

. 

 رودو ضدالا ف اورشنناو اوبلقت اذا موقلا حس لاقب رولوا دض هلغلوا هتسانعم
 | قوج یزوس و ربسلا ىف دعبا اذا لجرلا مس لاقي ردهنسانعم كمك زاردو
 عوج كرلن و هيف شک اذا مالکلا ف ۳ میس لاش رد هنسانعم كلی وش

 یجب رونید دن زو ردلعاق معاهدن زو روبصا حوبسلاو اسلا ) رد زاجم

 | ءاددو و دودو و ء[ رعش و عاش ردیعج هدکتسکیا ون و هدننزو ءامک رولک ا

 ۱ نوکنوحابس ج رونید همدآ جزوب كب ردهغلایم هدنن زو دادش ) حابسلا (

 تاحاسلاو ] یلاعت لوق هنمو رول وا قالطا هب هنیفسردیمج كنهحماس ( تاعالا )

 امیرمم رع یا حسن موجلاوا ةلوهسب ج رخ نینمواا حاوراوا ن نفسلا یهو [ اس
 هحسا لاقب ردهنسانعم كمرد زوب هلرمسک كنءرمه ( حایسالا ) كالفلا یراجم ق

 ندنرکدتا ریس یک ززو هلیرلا رووا قالطا هرلتآ ( اوسلا ) هموع اذا
 هکر د هتسانعم محسن ( یا ناعس ) یک سداوفو سراف ردح اس ید رقم كن ونو یشات

 ند صراقش او نددلو و ندهحوز ییعی ندهبحاص ییلاعت قح رد ردضم اع

 ع ارز رد هن ونم راغ هغلوا هفرغه یس هک ناڪسو ردلاد هنسانعم سیدش و هب زت

 کرد دک ةارب ءوسل نم هلا "را هک ا وک رد وصتم هرزوا تیردصم و زرعست

 ضعبلادنعو ردکمد مزدا را رقا وداقتعا هو ییعی مردا سیدقنو ,هب زت هلیلاک

 كنلوم ردکعد مردبا تردامو یس هتندابعو تعاطو تعرس هنفرش رها لاثتما
 تدایع ردذ وجأم ندهحایس رد هنسانعم یهلا نسیدق هک ست هروک هتناب هدرباصب

 م هدنادابع لعفو لوق هدعب پون) وا لامعتسا "هنسانعم كلا تعرس ه یهلا

 ردشلوا لع هدعبس هدعب ردردصم یک نارفغ لصالاق.یظفل ناعسو ردنفلوا

 هدنماقم بحث ندهنسن رب راب ڊو ا رونل وا لامعتسا. ید .قرهلوا ردصمو

 جنس ian ی ست سس
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 ضم هد هده هدشنامز تیلهاج شوقو کرد ج راش ررتوک بوب اف یراق و>

 ردا ضرعت كب هرلامرخ و یدبا رزغاپ ود برح برح پولک هررپ لکو
 هروشموق فارطا یننا هرکص ندکدلیا لاله بوروا هلا قوا هسکرب نوکر یدا |

 هد زو لیعفت ( ج رلا ) یدلوا كاله هسیدلیا لکا ےک رھ "یدلبا مش ید

 (عازلا) حامزلا لتق اذا نالف عز لاقن ردهتسانعم كمردلوا یشوق نانلوا رک ذ
 هف رګ یتس ەن لمد ح راش ردا هنسانعم لمر روند هم وق هدننزو چاد

 . هلیئوکس كنو و یعف كناز ( عزلا") ردمسا یک براغو لهاک ویو ردشلیا لج ر

 كليا عفد و هحدم اذا ثلاثلا بابلا نم از هحصز لاق ردهنسانعم كليا حدم "

 رد هنسانعم قم ردشقص دن E ی هسکرب و دعفد اذا دز لاق رد هن : انعم

 تافاکم و ۰ رح هکلکو هکل وا هنری ) زا ( ةماعلا ىف هقباض اذا دح ز لاق

 لعفت ( عرتلا ) رشلاو ريللا ىلع نوتفاکم یا عز مه لاش رونید هرلمدآ ندا

 لراه. لراه هب هزودرب بولجآ یسهکح هک ردهنسانعم مالکلا ی 2 هت دزو

 مالکلا ف او اذا لجرلا عزت لاقب ردنرابع ندکلیا كلیوکرپ بویلپوس زوس
 دعب ةر هيرش اذا ءاملا عز لاق رد هن انعم كمحا یرخا دعب ةرم یوصو

 لاش رد هتسانعم كمر وتس وک ىلاع ندنس هج ردو ردق یسش هلفا کو فالو فا ۱

 یروص دوب هدننزو لیعفت ( مث لا ) هردق قوف هبسفن عفرب یا جانی وه
 روبص (حونزا ) عز ینعم ءالا حز لاقی رد هنسانعم كمحا یرخا دعب ةرم

 لاش ردیفدارم و هدننزو هحدام ( ها ها / روند هبهقا كالاچ و تسح هدنزو

 كلا ۳ یهود هلنوکس كواوو یعف كناز ( حوز ا ) هحدام اذا هحاز |

 هنسانعم كمردکر یرهودو اهقرف اذا احوز ح وز لب الا حاز لاش ردهنسانعم

 قعشلفا ربا بولیرپآ ندلحم رب و اهعج اذا لبالا جاز لاق رولوا دبض هلغلوا
 یشیارب هدننزو هلازا ( ةحازالا ) دعابنو لاز اذا هاکم نع حاز لاقت رد هتسانعم

 فرطرب بوریآ ندنرب یئیشربو هاضق اذا مالا حازا لاقب ردهنسانعم كمروتب
 حاور ( حاوزلا ) هاو هعضوم نم هغازا اذا "یا حازا لاق ردهنسانعم كليا

 ردیدآ عضوم رب حاوژ و بهذ اذا احاوز حاز لاق ردهتسانعم لک. زو
 دوعق ( حوزلاو ) هلیئوکس كایو ىحف كناز ( عزنا ) رددزنابز هدوليط كناز

 پودیک ندلح رب هدننزو ناوزت ( تاحزلاو ) هدننزو لوبق ( حوزاو ) هدنزو
 ناز و احویز و احو زو از جز لجرلا حاز لاقب ردهنسانعم قلوا قاریا |

 حاز ینعع حازنا لاقب رد هانعم لوا هدننزو لاعغا ( حایزنالا ) پهذو دعب اذا

 یواو سپ ردهنسانعم كلبا قاریا بوردیک ندنرب هرس كنەزمه ( ةحازالا ) |
 نام هبهذا يا هتح زا لوقت رول وا هاو زا 1



 و نا

 اذا ةيحرالا هذا لاش رونید هنتلصخ قلوا طاشنرپو مرخ یسودنک هدکدلیا

 الب کو ءاطلز ( ءاح را | رددب رقر هدنراید ماش هدن زو دجا ( خرا ) یدنلل ح ارا

 ردهدلب رب هدنسهکل وا ماش هدنرلنزو

 هدايا ناجرح هلیحف كنهدحوم یاب و كناز ( حز ) 4 دمحلا ىازلا لصق
 هدننزو عج" ( ےجزلا ) ردنداروا دج نب رکپیبانب یلعنسل اوبا ندنیندحم رد هیرقرب
 ( ےزلا ) عج اذا لالا بابلا نم اعجز هعجز لاقب رک ذیس اک ردیفدامو
 ځز لاق ردهتسانعم كليا فرطرب ندنر یثیشرب هیددشت كناحو یعف كناز
 2 و ترکحو ر بوقاق هوا لع یهنسنرو هعض وم نع اع ادار لا

 یهنس رب هدننزو هلرلز ( ةحرحزلا ) 4غ ف هبتجو هعفد اذا هحز لاق یک قح

 لزل ( حرحرتلا ) هنع هدعاب اذا هنع هحرحز لاق رد هتسانعم قمردهلقاربا
 قاقارباهدنزو تغبغ ( حزحز ا ) ح زح رف هح زحز لاق ردعواطم و هدننزو

 ۱ زد هثشانعم دیعب هلیخف كناز ( حارح لا ) دعب یا هتم حرح حزب وه لاقش ردهنسانعم

 بو روایوضع یریغای ینشاب كن هسکرب هدننزو ح رج ( حرزلا ) ردیدآ عضومریو
 ۱ هلتیتصف ( ح رززا ) هصش اذا ثلاثلا بابلا نم احرز هحرز لاق ردهنسانعم قمراپ
 اذا عبارلا بابلا نم احرز لخرلا ح رز لاق ردهنسانعم قلریآ هرب رخآ ندربرب
 لاه ( ةحورزلاو ) هدننزو رفعح هللا واو ( ح ورازا ) رخآ ىلا ناکم نم لاز

 روند هنغب موق نالوا یک دوخت هی ےس مصی ولکشود د وخای هب هی كحوک

 هضرا نالوا ولروقح و ولقعل آ احاج هدننزو دعقم ( ح رزملا ) رولک ح وارز یعج

 ( عقلا )روئید هراهسک نالوا ولطاشنو تسج یرلتک رح هدننززونامر (حرزلا) رونید
 0 تمالو یڪف كیاز (خ زا ) زود هنسسنوهم هل وکس كفاقو یحف كناز

 تعیشربرولوا زدصم خزو لطاب یا ح ز "یش لاق رونید هثیش لصا یو لطاب
 إذا كلانلا بابلا نم الز *یثلا ح ز لاقت دنسانعم قغاط نوجا كل یتسینشاچ

 هل ز یتعع "یملا رم لاقب رد هنتسانعم حز هدننزو لعفت ( ځلا ) همعطت

 مسلما فیفخ هدننزو لجرفس ( لح زلا ) روند هرلهساک ك ويب هلنیتمض ( حلا )
 شلج آ هقفو هباه ( هحل زا ) روند هیهرد نایلوا نیردو رونید همذآ نالوا
 ( حتا ) زونید هبهطاوقو هغانج ناونایو رونلوا ریبعت جالزاب هکرونید هکما

 هدننزو رق هلیعض كناز ( حزلا ) رونید هبیشک یوخدب هدننزو لج رفس هلفاق
 یفایفو یادنا هصق یوو روید هیسک نوزو فیعضو روند هصخ سکانو مش

o oaی او ع ی ضال لاا  ESS o۱ ۳۳۲/۹ و  

 رهوج ( ځوزلا ) رونید هیسک هرهج دو تشزو هایسو رونید هیسک زسقشفاي
 لیح هدنزو ریس ) دم لاو ( هدننزو لعس ) نجم زا ( رد هنسانعم جز هدننزو

 ندکشب هک رذدآ شوق كویرب هدنزو نامر ( حامزلا ۱ روند هصح# یوجدیو

 1 یرلقج وج
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 هغانح" ناوای هجزآ یرغق هاحور و رده رق رب ندنلاعا یسیع رم هدنسبرع

 هدنزو هیاه ( هحاور) رعقلا ةبرق یا ءاحور هعصق لاقب روند هبهطاوقو

 رد نطد رب :ند رع ) هحاوروت ) رد داتا هحاور ن هللا دبع ردندیماسا

 ةاخاوااب كني راتینیع هنع هللا یضر یشح لالب هدنزو هنیهح ) هګ و روا (

 هدنشژو نابصم ( ناحورا ) ردیدآ لحر رب هدننزو حدم ( ح ور ) ردیشادلرق

 هحود ( حوا ) رد عضومرپ هللاعف ( ناحور ) ردعضومرپ هدندالب دعس ون

 ( حورالا ) ةبیط یا ةحور هليل لاقي روند هیهصک اوه شوخو نرس هدنزو

 یا غراو حورا لج لاقب رونلوا قالسطا هثیش لوب هدننزو مسوا ( عدالاو )
 ناحوئریابه لاش ردهنسانعم كلشیا هللا هوانم هدنن زو لاعتفا ( حاوت رالا ) عساو

 ردا رَ ر هدف نان لبح هدماس ع كنار ) نحو ر ( هب ابق اع یا الع

 هدنساص طرساو هی رنک كنار ) هیحا را ( زد را و یربق كهدعاس ۷ شق هدد

 جایرو ردن دیعت ات را ۷ حاير زدن دیهاسا هدننزو باتک ( حایر ( رد هب رق رب

 یاسلا تبا ندنبلدم رتهاشم ردرلثدم یوکلا ةدسع نب حایرو لیهابلا دبع نب

 كن رات مضح هنع هللا ضر مظعا قوراقو ردن ردن هلق رب E ُن ح ایرورد رار ص اھم

 سم ردیعا یرادح دلراهسک مان سا نده رحو تبیصذلا ی ةدن رو ردیعا یدح

 جايرا نی ةد عو حایر نی لیععماو ردیدآ تاذرب ندنیعباتو ردندباها حایر نب

 حاير واو حایر انا یسومو رایلناو یرصبلا حایر رع نب رعو حاير نب دعو
 یسعلا و رگ نت جایرو یهتشزنالا عی رلا 9 حایرو رد ردح ديلا دع ن ر وضام

 ا هدح وم یاب ندع ضعي هدن رلعسا یباتلا حاير 9 دایزو یسدقلا با وصلاو

 ردلک د روک ذم یربغ ندحایر ی دایز هدن ره و ی راحت ماما و رلیدلیا طط

 ی راحم ماما و ردشلیا تیاور تیدح رب نده ر ره وا هدنفح هعاعسلا طارشا نامهو

 جار ی دایز و فوكلا جایر ۷ نا عو ردشادا تب 4ا هدح وه یاب هدنخم راد

 تحاصو نامع 9 حایر یس کلام ماما و حاید ۷ دجبا و سص) "یطاقو یرصبلا

 یاب رلصمد بول وا فالتخا ید هدرلنوب ح ایر ن هلا دع نالوا راع ي ةمزكع

 نويحابرلا ةيلاعلا واو ماوعلا یا ناو هم الس 9 رایو رلیدلیا طط هلا هدح وه

 رغصه ) ناح ور ( ردرلب وستم هحنانر نالوا نطد رب نده هکم ردبا نظ رد رادع

 ردناکمیسا ندحاور ف كيم ) حارملا ( ردعض وم رب هدنسهکل وا سراف سدت

 باهذ هدام یاضقم رارول وا 2.از کا دوخاب ندن آ موق هکر وند هعض وم لوس

 (یح رالا) ردغلبا ریظنت نس هلک یدغم هد هباپن هکدتن ردقلوا هدحاور تقو بایاو
 یا یح رآ لحر لاق روتد هم دا نالوا لدا رد و قلمخا حساو یو كره

 ناسحاو هيلو هیسکرب مدآ نالوا درعاوح و ی” هاب اه ) دیحم رالا ) قلینا عساو
 تین سس تستی تب ی قیر داو
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 0 ر 4 ها حاترا لاشو ردهنسانعم تجرو طشنو رس اذا هب حانرا لاقب
 نوا هک روند دن سیهش تنرلتآ شراي هلیعض كيه ( حال رملا ) ةيلبلا نم هدقنا
 رد تیکس مطل یظح لموم فطاع حانرم یا ىلسم ىلصم ىلج رولوا سر

 هدنزو هللعافم ( هحوا رلا ) ردا یدرف تةسك مان دملا شويلا سيق حاتمو

 ایوک هک ردهتسانعم تلشیا ینرکید هرکرب یارب هزکرب ییعب هلا هبوانم یشیا کیا
 اذ] نیلملا نیب حوار لاش رولوا شلیا تجار ینرب لوا هدکدلیا لاقتنا هنیرپ
 قمروط بونایط هرزوا قایا رب وا هاکو قایارب هاک هدمایفو ةرع اذهو ةرم اذه لع

 اذا نیلجرلا نیب ح وار لاق رولوا شابا عور یترکید هدنربره هک رد هنسسانعم

 یایربوا اکو ینایرب هاک هدقاتب نینلا نیب هح وارو ةرم اممم ةدحاو لک لع ماق
 یا بنح نم تلشا اذا نیلا نیب حوار لاقت رد رابع ندقاب .بولود هرزوا

 لاقت یک ہزافم رونلوا قالطا هنابایپ لوچ هدشنزو هجرم ( ةحورملا ) بنج

 را ا راف هلوا سنا ناک وور ولقرط ره هدنآ هک روند هزب :لوسو ود یخ
 حور روند ههزاملی ردتل | منا هدتزو هسنکم ( ةحورلا ) روند سیغ دابو

 . كيم ( فا رلاو ةحارلاو ) هلیحف درلار ( ةحاوراو حاورلا ) زساه رونید ید

 ىا ندنلیصحم عالطا و نیش هلوهج "یش هدننزو هنیفس ( ةحورلاو ) هلیض
 مسا رلنوب هرزوآ یاب كحراش و یدرس كفلوم روند هاو, طاشن و رورمس
 حاودو ردلمعتسم قرهلوا مسا ارهاظ هلغاوا هلعافم هحشارم نکل ردرلردصم
 جار لاق ردرلردصم ندنآ هدننزو هاتک هحایرو حارو هدشزو دوعق ح ورو
 هل فرشا اذا عبارلا بالا نم ةحایرو اعارو اجورو احاور حارب مالا كلذل

 لوقت و رونید هتفو ردق هب ههک ندلاوز لوق يلع هتقو ماشخا حاورو حرفو
 یشعلانم حایرب اوج رخ لاقب و رک ذ اک انلعوا هيف انس یا انحورو احاور انحر

 ۶ 727 تاب 2 رر هدر ره .تقو يک حور جاورو لواب یا حاوراو حاورو

 راب ع و احاور ملا تبهذ یا احاور و احور مهدنعو مملاو موقلا تحر لوقت
 ةلوېس ف رارد حاورو حارسق هلعفا هدرب كجد مرارا هلقلبالوق نب یثیا لوا

 | ردهنسسانعم كمك هرب رب لاوزلا دعب یخدوب هدننزو لیعقت ( عوزنلا ) هنسانعم
 هبوقق E كن هما ر ) جاوزا ) اعاور ملا تبهذ یا اور محور لاقت

 قالطا هرومب ناغی هدنتفو ج اورو نوسلوا شوخا ك رکو شوخ كرک روند
  هدنرلید كن رلحاغا هشيم هدننزو هلیح ( هح راو ) هدننزو هسیک ( هحص را ) رونلوا

 نالوا تبان هلا اوه تدور” نامه نسرومب دوخای هاب شااق ندهیضام هنس

 . هیهنیدم هک ردیدآ عضومرپ نیمرطا نیب هدننزو ءارع ( ءاحورا ) رودنید هناب
 داغی و رددآ ه رقرب هدنساضق ماش ةبح رو ردهفاسم لم قرق دوخاب زووا

 هدنساب رغ
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 روشید هنیلک هحارو یدنلوا رک ذ هکردد رقم كحار لاه ( ذحارا ) روهحار
 لع هوطا لوقت روید هنکوب باوئاو یک هحاس روند هنولوحو هنسانعم س

 عضوم رب هدنب رق ضرح و زد دآ E هدنع هحارو لوالا هیط یا هتحار

 هحار و ردقو رعم هحار مو هلغاوا هعقورب هدنآ ر دی دآ عض وهرب هدندالب هعا خو

 4ا قونش بوللافص نوهکیدلیا ناسحا هرخآ مدآ یضم و مرک رولوا ردصم
 دحار حارب ناسحالا يا فو رعمال نالف حار لاش هنس انعم یفلطاشذ و شننح

 یتعب هلا د تفخ یشارب و هشه یا دیحم راو 7 دفح هل هذ+ا اذا عیارلا بابلا و

 هلوف هنم و تفخ اذا اذکل هد تخار لاق ندهنسانعم قعوط كاج و تسح
 حار نم و هند برق اعاکف لوالا هعاسلا ىف هعجا ىلا حار نم ۱ مالسلا هيلع

 ع ستا و املا فخ دارلا لب رالا جاور درب ۸ ثیدلا با هعاسلا ق

 ید انعم لوا هدارو هلغفلوا لامعتسا هنسانعم كقک قلطم حاور کرد ج راش
 اذا هخار حارپ س رفلا ِِ لاش رولک هنسانعم قفل رغیآ تا ارو رزداګ

 ندقلشب هک روک یرلقاریپ هک رد هنسانعم قمرا قارمب جاغاو الغ یا اناصح راص

 ردهنسادعم قا آ سە ار تثیشرب و قرو ر طف اذا فسا حار لاق رد رابط

 لثات هناسحا و هیطع ندهسکریو هغر دحو اذا هحارو هر "یشلا حار لاق
 رولک هتسانعم هشور هحار و هلان اذا افورعم كنم حار لاق ردهتسانعم قلوا

 نویف و هود ردلعفم یزو ردناکم سا ند هحا را ليم كم ( حاملا ) رک ذیساک

 روتید هبهداب هدنزو باصم (حایرا ) رونند .هنغات صوصحم یەک تانشهلوقم
 تاب ہد دزو. لعفت ( حورتلا ) جا یا حایرلا و حارلا برش لاق یک حار

 ندهنسنال وا هد رق وصو لاط اذا تیا ح وو لاش رد هنسانعم قلو و وشن

 هدنتفو حاورو هب رقل هرمغ خر ذخا اذا ءال حورت لاش رد هنسانعم قلع هګار

 حاوزلا یف ارس یا انحورت لوقت رد هنسانعم اشیا شیازپ دوخاپ كقک هلو
 هاش رو رياست ) دح و زملا ( احاور ما تند یا محور لوش و هيف اناعوا

 تحار ويو رونلوا قالطا هتمکر ترد ره وار صوصحم هناضهر “لایا
 .هدننب نیتهلست ردزلیعفت ندمالس هیلست هکدتن ردهدحاو غم هکرد هلیعفت ندنسهلک

 (حاورتسالا ) ردندهیعشتافالطا ردشغلوا هیمست هلغفل وا تحارتسا و مارآرادقم رب

 حارتساو لحرلا ح ورتسا لا ردهنسانعم كفلثحار ( هحارتسالاو ) هرزوا یلیصا

 قلفوق هلئدش ییهنسن رب نوجا قلآ یسهحشار حاوزتسا و دحا لا دخ و اذا

 هیلاک بولقای هبهتسن راي هیسکر و همعش اذا "یشلآ ح وزنسا لاش زذ هنتسانعم

 مانتسا اذا هيلا حورمسا لاقي ردهتسانعم كليا مارآو تفلا هلکنآ بول وا شونأم
 ردهنسانعم طاسا و طاشنو روس هدنزو,لاعتفا ( حاپرالا ) هيلا نکس یعب
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 لاق رد ةنساتعم كليا اداو در ىتبولطم و قح هنحاص قحو ةحازلا ىف هلخدا

 یرلءهود.و لصالا ىلع حورا لاق و هيلع هدر اذا هقح نالف يلع نالف حارا

 لا اهدر اذا لبالا حارا لاقب ردهنتسانعم كمريوح هنیرلقاتب وشرق هماشخا
 معللا و ءالا حارا لاق رد هنسانعم ققوق بودبا نفعت هنسنربو ملا مضب حارملا

 قلآ قلوصو تام ادا نالف حارا لاقب رونلوا لامعتسا هتسانعم كنواو اتنا اذا
 | هرکصندقدلوا هدنامو رف بولیرو و سفت اذا لجرلا حارا لاقب ردهنسانعم

 هيلا تعجر اذا لجرلا جازا لاق رد هنتسانعم قلوا هدوسآو تحار پونلکد

 لاش ردهنسانعم قلوب ییسهحار كوشرب و ةحار اذراض و ءایعالا دعب هسقن

 لا و یسنالا مر دجو اذا دیصلا حارا لاقي و هحشر دجو اذا "یشا حارا

 ههحو قام لاق رووا قالطا هناقو رونید هیوقف ( هحارلا ) لصالا ىلع ح ورا
 هرلهود و هرلشوف ندا تعحر هنیرلفاتو هنراو بورق هعاشخاو مد یا هحمار

 رولوا ردصم هحصارو رونلوا قالطا هرومغی ناغا لاوزلا دعبو روالوا قالطا

E Û لاقت رد هتتسانعم كعود هنغاتس ققو ماشحا یک هود هدا زو هلعاف 

 هاب وبشوخ نالوا رببعت نکیلسف هلیحف كنار ( ناحشرلا ) حاد حارت لبالا

 هت راقاريب دوخای هنیرلج وا دوخاب هاب نالوا یوبشوخ اقلطم لوق لع رونید
 هنم و روللوا قالطا هتشيعمو قزرو روتلوا قالطا هدلوو ردهحار لحم هک روند
 زد هند انعم قزر ناصر هدارو [ امهلک ف بصثلاب هناحم رو لا ناجس ] مهلوق
 هنبریدقنكنلعف لاؤ ېلوق هفازرنسا یا كفل وم ردهدنکبس هقزر لئسا و هللا خا

 ردفوطعم ىنا ردصم و ردوصتم و فرصته ريغ لوا ردصم هداروو رد راثنا

 ۱ ها رب نویناصر و رلیدلوا بهاذ هنتنردصم مسا كنظفل ناعس رلطعب هجرک

 ۱ لعو لازغلا د جا نب نسحا دیعو باهولا .دبع ن دمع ردرلنو هکردمارک نئدحم

 4 مالسلادبع نإ ىلعو ىلع ن ایرک زو میها ربا نب قماو فنصلا ملكتملا ةدينع نا

 نول وش رونلوا لامعتسا هنسانعم قاززنسا ناشر و هجرا ماع نویتاح رلا

 وهو اقازرنساو یلاعت هل ا زت نود رب ردصلا ىلع اهوبصن هناحمرو هلا نامس
 ۱ هکردیسا هونح هایاه ( ةناح را ) رداصلا عضاوم ةعوضوملا ءامسلا نم هیوبیس دنع
 روند هنکلسف مان وطرب و ردیعو ینا كن هفوکش یراک دید نو رذآ هدیسراف

 ۱ تدقف لوقت ردهتسانعم یداش و رورس و هتسانعم رخ روند ههداپ ( حارلا )

 ۱ دود هتسهآ لا هک رول وا یسنج عج ندهحارو یایئرا یا بایشلا ف یار
 ۱ یتیدل وا . كلام هبهتسن رب قالق رلب رع روند تاحار هدنعج هة هتسانعم فک

 ' زرا حاز و راربد ةعارلا نم قنا ىلع هتکر هدرب كعید مدلک بوقارب هدلاح

 ۱ | یدرفمهدکنو ةلوا ردیا تابنا.قوج ناب هک رونلوا قالطا هرارب نالوا راوهو

 ردهحار



 نو
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 تعحر هن رلو ون هدنماکته ماشخا لوف ىلع هرلشوق ناچوا هدنک ارت و یک مدخو

 مسن داب هلبنوکس كواو و خف كنار ( یاحورلا ) رونلوا قالطا هراشوق ندیا
 د دماقم شکل د و شوخ نالوا ولشیاسآ و تحار دوخاب نالوا قا وا

 یا یاحور ناکم لاق ردنعضتم ییهغلاپم ردبسسن رییغت نونو فلا رد وسم هح ور

 ولناج هک رود یش نالوا تایح 3 ود وک هلع كيار ) یاعورلا ( بیط

 روند یاحور كلذک هدتسن هنس دفن اط r | هب هک الم و رد وسام هح ور ردکعاد

 ( ع را ) رولک نویناحور عج ردیلباقم یناممج هکنوج راقدلوا حور دسح الب
 راربد لب هدیکرتو داب هدیدس راف زدن ابع ند هک ره یاوه هکر ونبد 4 هل رسک كنار

 ىجا ج و و تنع رولک 2 رولک حایرا و ها واو رواک حاورا ی

 ها وا روسکم یلبقام كواو یدیا لصا هکر بد ح راش رولک محادارا و خیوا را

 جارو هدنابوقع و نا رفع د هکر دنددعاوق ك: رک نآ رقو یدنل وا بلق هاي

 E بولوا لالهم و رس وه هدحاو خب داع ردشل وا دو هدناماعنا و تارا بت

 € رلا تجاه اذا لوقب ] مالسلا هيلع ناك ثیدلا هنم و رلیدلوا هابت هلا هدحاو

 ر و حایرلا لسزب یذلا ها 1 لاعتهل و اماو [ اعر اهلعم الو احار اهلعحا مهلا

 یھح هح و هراعتسا حد و ملا وه و ما ظفلب " یرف و هج را هرو رهظالاق 1 ایام

 تیط و شوخو رونلوا لایعتسا هنن لانعم تلود و ترسصز و تجحر و توقو هبلغ

 نوک رول وا نردصد ست و EE ووت هار روید هب وقف و رونلوا قالطا هی شش

 میارلا بابلا نم اشر حارب مویلا حار لاق هنسانعم قلوا ولراک زور ك همکو

 رده دارم احور یر او هدناهما و هدحابصم نکل هګر تدنشا اذا

 جی راد و ادب یا جار 9 لاقت روند هن وک ولن اف وط دیدش ا ) حارلا)

 رز وند راه هد ,RA راه ی ردشغ د خار هللادا و ا یدا و كوب

 بیط یا شیر مو اشرف هنوک ول راک زور المو شوش خرا)

 ۳9 هکرد هنی رلانعم تجرو تحار هلینوکس كواوو یصكنار ( جورا )عزا

 هحارت "یشلا حرلا تحار لاقب هنسانعم قففوط لی هب هنسنرب زولوا ردصم ح وزو
 : هتباصا اذا لوعفلا ءانب ىلع ردغلا عر لاق و هثباضا اذا عيارلا بالا نم اور
 ق كم رک هر زورو عزرا دح و اذا رها حار لاش رد هنسانعم قلو خوو عزرا

 لاقت رد هنسانعم قاوا كاله دلعغت وط راکزوزو لوق لع قمراو هرب ولراکزور

 ( ةحارالا ) ممنحاخ ممنبیاسصاوا 2 را ف اولخد اذا لوعفلا ءانب ىلع موقلا ځد

 اولخد اذا موقلا ح مارا لاق رد هنسانعف كىز دون 4 سسک كنم رمش

 ' اذا دبعلا هللا حارا لاقي ردهنسانعم قلق هدوسآ و تحار ییهبکرو ملا ف
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 نړیلآ یانعم حور هکرید د زنم رولوا ید ٹنؤم هل رات عا سفل:ردرک ذم یظفل

 قیام هد ردهدنز ثاذلاب راو فيطا مس را نیملکتلا دع رد ا

 "جاجحا اا ددر هدخزرو جو ئو طوبسه بود ردب یتا حس هلک كالک

 ج هلدوحو تكنآ ند هکر ودیرابع ندنایح لواو ردضغ جور یره و ژردا

 مات هسقس رالکد ضرصو مسج حور هکر رد هيفوص و و e راه و را ژرید رول وا

 لخاد ردنا قلعت هند هلفرصت یک كب رو رمپ دن ردلکد ربعم ردد رج رهوحر

 هدن زار ماما ةيلاع بل اطم ا ندمد حور ءابطالا دنعو ردلکد ید ج راخو

 مظع نارق حورو یهننا ردطوسبم هدنسهلامر حور كموح رم یطویس اصوصخ

 حورلا رووا قالطا هنیما لیربح و رونلوا قالطا هب یهلا یوو قالطا هاشلا
 سفن هکردهنسانعم عفن و روناوا قالطا هیاسیع ترشح و ردرامشمه لیربج هللا
 تایح ثعاب رووا قالطا ح ور ید هئوب ما و ردکلفوا و كمروفوا هلبا
 حودو رونلوا قالطا هنب او م کح كاللاعلا بر ترضح و نوع*یدلوا ییاحور

 هو راس تل وم ندهدنن روص ا یدنجو یزوب ناسنا یزوب هکردیعسا فلمرب
 ۱ هک ز دقب مش سصذع رب ندب ولع اع اغ هعایر هفیط) رب یققیقح تكحور هرو هثایت

 : سنج لکا هدنفص و اعم و هدنر وص یعو نابینا و رول وا قلعتم ریومسق ناویح

 هنتقیقح كنهفیطل لواو رولوا حاورا لضفا حور نالوا لصتم اکا هلغلوا نا ویح
 دخ كاردا اليس هرمع صراوع تباہ ردیساروام كنهب رش لوقع روط فوقو
 تنباورح حور ردیناسفن و یعطو یاویح ردعواتم هلا عون جواو ردهدناکما
 یقاویح حود و ردغ امد یزکر م كنیاسفن و مد یزکر .اگتعیبطو ردبلق یک

 برا وض قوع یرلک دید نيرا رش هب اّضعا ج
 : یاس ور ول وا لصاو هلیس هطسا و

 یمهرگ كنیاویح حور و رولوا روشنم هلیسهطداو باصعا ردق همدق نده

 یهتآ ردتکرحو سح كنيناسثن و ردنردقو توق كایعسط و ردتحار و تایح

 تاچ رو رد هن مانعه شیاسآ و تحار یوکس دواو و یعف كنار ( حورا )
 مالمو نیو هتجرنم یا [ هلا ح ور نم اوسأینال ] یلاعت هلوق هنمو ردهنسانعم

 لوقت روند هطاسباو افص و هکلنیس ییدرو هدقدنقوط هدوح و كراک زور نسا

 لاق ردهنسانعم قالوا لو هلدرتحف ( ح ورا ) اههسن درب یا لاعشا حور تدحو

 هک قلوا لو یفلارا كرلقايا ةصاخو حسو اذا عبارلا بابلا نم احور "یشاا حور
 یرلک دد جک وب نکل هلوا بیرق شو رهکواو رونلوا رببعت قلوا قاشپآ

 روشد ح ورا هفدآ لوا رده رج ولو ردد اعم لوا ود ندقلقاشپآ

 ۱ مداخ رول وا عج وقت هک خار جودو جورا هدنع هلا یضر ی ناک و ردفص و
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 || ن ةعير نا كلام كاذك نوهشدلوا نوزوا یرلفایا ردیقا كنریفم ن ورع
 دیزیو یدبا رونللوق ید یتسیکیا بول 1 قارس هللاره هد راکنج ردبقل كو رع
 كن, رهه ( حامرالا ) رد رابقل ید لرلهسک ما نطق نبا دبعو یلسلا شادرم نب

 رونق یرلترص هدلع مان ءانهد حامراو یدلل وا کف نر كر هل یحف

 هلیرمسک كنار ( نیلا حامر ) روللوا قالطا هنیرانغب موق هجارب یدازوا نوزوا
 هنن را هکیا نالوا هدنفربوق كبرقع ( برقعلا حامر ) رونلوا قالطا هنوغاط
 ( خرتاذ ) ردعض وم رب هدندرو بالکونب هلی كنار ( خرتراد ) رونل وا قالطا

 ( ح امرلالالب و ح امرلادیبع ) ردعضوم رب هدننزو بارض (ح امر) ردسقل كعضوم لوا

 كرفعج نب كلام نب ماع ندب ع ناعجش ( حامرلا بعالم ) ردیرلبقل كلج ر ییا
 ناول * وبشا ینعی هدنسهیئرم رعاش دیل ردفراعتم هلکعد هتسالا بعالم هکردقل
 حامرلا بعالم نوسجا هیفاق هدنتب * حامرلا بغالم هکردا * حالفلا 4 ردمایس
 نیتمو بلص نالین آ هلئدش قوا هدننزو هزاج ( ةحامرا ) ردشلیا مظن هلینا ونع
 ندنسهلبق لیذه ( خش رنا) عفدلا ةدیدش یا ةحامر سوق لاق رونلوا قالطا هیای

 بوک روا ند هلن رب هکر دیدآ قارصقرب هدنسالبق هبض ( حامرا تاذ ) ردمدآرب

 ( جرلا ) یدا رردبا هدوم هل روهظ مانغ هنبرب یرب "هلق لها هدتفو ییدلکلب
 .راودلا یا خرلا ینذخا لوقت ردهنسانعم كعود شاب لوکس كن ونو رهف كنار
 رول وا هدنفامد كشاب هک رونبد هبهنسن لوش هدنزرط یشوق هحرس كجوکو
 رونید هنسکوک كنيک هدننزو هحصذم ( هح رلا ) رولوا یک هجوریآ ندغامد لواو

 ندهض راع یربغ د وخای ندکلخبف هدننزو لعف ) ع زنلا ( دا هیفسا ردض

 لحرا 2رت لاش رد هشانعم تع رو قروه روا هحو و لر هدنا لیا هلاعش و نی

 لاق رده تسانعف لا قرهزوص هح زآ هج زآ یورشمو هریغوا ا لیاع اذا

 ردقدارم هدلوا یانعم هلا حرت هدننزو لاعتفا ( حانترالا ) ززعاذا بارعقلا حت رت

 بولباب دوخت كمشود بوناړق ناب هززوا هنسن رب هدننزو لیعش ( مین زتلا (

 بوما" وط یدوح و شوخ رس هک للخ و نهو هن رکک دوخ اب قلوا دوخ

 لوهعلا ءان ىلع اصن رت هيلع ع ر لاقی رد هنسانعم كعروب كرها لیا هفرط یکیا
 ركذ هدننزو مظعم ( ج رملا ) لیاقف هماظع ىف نهو هارتعاوا هيلع ىشغ اذا

 رود هنسالعا و تیطا ك كن اغا دوعو روند هی یک ایم هک رب هض راع نانل وا

 بولا راهظا گردم كەردنود یزوس ر هد رعآ هدنن زو ج رح د ( ع زلا)

 اذا لجرلا عترت لابقپ ردقجهلوا قمادلرم هکردنرایع ندکلیا هرادا ہرا شا
 نالوا تایح دام ینعی سشنالا ةایح هبام هيم كنار ( حوا ) هیفق مالکلارادا
 حورو رار دیا قالطا سخناک | ءاکحو رود وا رعت ن هکر وند هب هيلا ٌهعیدو

 aaa سس سس سس
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 كل رسم ا هداسیلک و هد رسانه کروند هنابهر توی حاکراو یدنل وا و هک ردعج

 نددعس نب ةبلعث ونو ردد آ كبلک ر هلک كار ح اکر ردنرابع ند هرج

 لعف ( کز لا ( ردعض وم ¥ هدننژ و باع” ) حاکر ) ردیعسا یسرف كنهسک رب

 عسوت اذا رادلا ىف کر لاش رد هنسانعم قمروتوا زسهقناضم هدلحم رب هدنزو

 كلا تسافاو ثبلو فرصت اذا ةعيعملا ىف مک رت لاق ردهنتسانعم كليا فرصتو

 هغاررم هک ردفو رعم هلیعض كنار ( حهرلا ) ثبلت اذا ناکلا یف مک ر لاقب رد هسا

 هی رسسک كنار رولک حامر ییج راربد وکش هدیک رت لصاو ه ران هدیسراف روند

 هلتدسانم یربث ات هرکح یک قارزم رونلوا قالطا هبهقافو رقف رو رولک حامراو

 حدم( غرا ) هقافو رقف یا خر هب لا ردشلیا شیوشتو لصف ییانعم و فوم

 هنعط ادا ثا اشنا بابلا نه اعر هر لاقت رد هنس انعم قمحاس هلقار رم هدننزو

 سرفلا هر لاقت رونلوا لامعتسا هنس انعم قمروا هی هل غايأ جف راوطو جخ رلاب

 لامعتسا هتسسانعم كلج ورک هلیغایا یترلشاط لقح هدرخ هک رکجو هسفر اذا

 لامعتسا هنساتعم قثاح كشعشو هیلح ر یصطا برض اذا بدنلا خر لاق رووا

 رود هداتسا نا قارزم هدننزو دادش ) حامرلا ( مم اذا قربلا حد لاش رونل وا

 ردروپشم صاش ۳ هد اړم ۷ ح امرو هع اص ق۶ خرلا زی یا حامر وه لاش 1

 هحاص قارزم ) خارا ( نوو هتعنص قايدار زم هدنزو هناتک ( دحام لا (

 لعاف مما وو څر وذ یا ځار لجر لاقب رونلوا رییعت ولقارزم هکر وضد

 كاما ) رونلوا قالطا حار رو هزوکوا نالوا یزونیو نوزوا یکیاو ردیسن
 كوا كن هیلاعش تروص یراکدید نيك اسملا ةعصقو هكف هللرسك كنيس ( حارا
 رديګر ك قدم زاو ید بک وک رب هدنک وا كنو رذيعسا بکوک رب هدنف ط

 تک وک رب هدنساذح و ردلک د ندل زانم وو رلیدلیا قالطا خار كام“ هات کا راربد

 تیاب خار كامشو نوهءیدلوا شو یکوا زرد لزعا داس هک راو ید

 هود رلب ع و یدنل وا fS هک ردیمج كعر هاب رسک كنار ( حامرا ۱ ردولت رج

 تذخا هسلوا لاغاص بولوا ولدوس كي هقان دوخاب هسروس بونلواط كب یمسق
 رولوا شما عنم ندحذ یتبحاص لبس تلاح لوا هک ایوک رارید اهحامر لب الا
 || تو رووا قالطا هیاصعو رودلوا قالطا هلسانت تلآ هدننزو ریبز ( حمرا )

 . [ا كيك نامقل دعت واو ام رهاصعلا ىلع "اکتا یادعس یبا خیر نالف ذخا لاقب
 ۱ | ردیسهننک كخلدحوق كب لوق ىلع ردوا ندیا لامعتسا اصع ادتا هک ردیسهبنک
 3 ردیسر رب داع دفو ندا دوو ههانتلاسر فرط رک ردیس هتک لدم ی دن سه دوخات

 ۱ [ بره دزو ريز كلذك ( حمرا وذ ) ديا رديا لامعتسا اصغ ندنکلرپپ
 || ( نیعراود ) رولوا نوزوا یرلقایا هک رونلوا قالطا هعون رب ندنعاونا ینا" وط
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 شرا لاش رد ووا لعفت ( مش لا ) هریک اذا ثلاثا بالا نم |
 و رود هکدرکح شافوا ردمسا ندن آ هلع كنار ( حض ا) عطف
 حوض رلا یوللا هداروب" تفلوم ردا هنسانعف ح وضرم ید ون هدننزو ریما ( حرلا)

 قحهربق یس هلوقم كد رکح و شاط هدنن زو ج اتفم ( حاضرا ) رد مسقت فطع لوق

 نایا رهص هدنراقدروا نوا قمربق هدننزو حدلا یوه (حض را یون ) روند هشاط

 حتر لاق ردهتسانعم كليد رذع هدننزو لاعتفا ( حاضترالا ) روند «رکدرکح

 هنس وقم هکنو چوق ولزونیو لوش هدنزو صا هل اق ( عثرالا) زذتعا اذا اذک نم

 شقک بولیرویق یرغوط و بولوا قحآ ینلارا كنیرازون وب هکرونید
 نبلاو ءاق اب هیسک ندا لهأت رک نت قر هدنزو لیعفت ) د لا ( a هوا

 ندکلیا اعد ود زس هل وا ولشود والود بودا جا زما نسح ا ر کز درب یر یی

 یدیا ًافر یبصا ثخر هک رو نیسلاو هاف رلچ هل لاق اذا حفر اد لاقت رد رابع

 تاکو تاک سک كنار ) دحاق لا ( یدلوا لدبم هیاح را هلسنس ج رج پر و

 دحاق رال ناب دحاصتلل كانیح هیلهاطا هات هنمو خالا لاق رد هنسانعم

 هل ایعل مر لاش رد هنسانعم كلبا راکو بسک بوکح كما هدنزو لعش ( مخزتلا)

 هنحالصاو تیاعر بول وا هت رز وا كلام ه اتش او لیعش ( حقرتلا) ب تک لا

 یایص (یاق رلا) هیلع ماق و رولصا اذا هلام مقر لاش رد هنسانعم كليا ا ماّمهاو ماو

 یساقزوھ لاش رود هم د 1 اد زوک بر زک خاک ا دوز دیش لام هدسنزو

 کر لاق رد هنسانءهم ق ایطب ونکی وس كب هد سڏ هدنن زو حدم ) کرا ( هوازا یا لام

 هل رسک كنه ( ح اکرالا ) هيلع و دعا اذا بابلا نم اکر هلع
 3 اتم قم ردنعص لوفلع قهر دیو رک حد ی« هيلع مکرا لاقب ET هکر

 بونکیوس یخد و هدننزو لاعتفا ( حاکترالا ) هاطاوا هدنما یا هيلا هک را لاقت

 هدننزو د وعق ) حوکزا ) دننساو هيلعدمعا اذا هلع # کت را لاقت رد هنسانعم ق ایط

 عوحرو ن اذ) احوکر هیلا کر لاق رد هنسانعم كا نوکرو ليم هیهنسنر

 نکر كغاط هلیع كنار ( مکرلا ) بانا اذا. هيلا مکر لاق ردهنسانعم كلما هاناو

 هتسولوحو هحاس كنهاخو رولک حاکراو رواک حوک یعج رونید هنس هيحاو
 ید و هدنن زو هع رح (ةک را) رولک حاکرا ییجكنو یک ساسا رونید 416و زونید

 هیت ( ۸ کد رلا ) رونید هنس هعطق دنر نالق قاب هدقانحو روئید 4 هلاخ هحاس

 د رلاپ هرم 2 کن هنفح لاش رونید هب دساک شلوط يصمم ا د و

 هدنراهفرا كلەودو كن آ و هردو هرا لوش هدنشنزو حابصم ) جاکر ۱۱ )

 ربعبلا و س رفلا رهط نع رخاتب یا حاک سم لحرو ج رن لاقش هل وا راچاق و

 ندنظف) | ندنظفل کر (حاکدرالا ) رونید هض را نالوا عفت رمو ظیلغ هدننزو ا حک ( ءاگ راز

 تا _ بس



 ۱ . لاق و جام قمانی وا بوبارهح هنوا یرب ندن راظشو قوش وهآ و قرع
 . یانعم هکرونلوا لامعتسا هتسانعم و هەر او شاو ا يلا حش 1
 ( حش رلا ) هطعب یا "یش لج عرب ۸ لاق ردیدعتم هلیف ر> ءابو ذوخأم ندلوا

 كلرب یرلقدوق هتل ١ یتلکتوسد دیر حر هبوتلکت هلاه ( هک لاو ) هدننزو ربنم

 ا ررپد نزدم هدیسراف ردقحهلوا یس هک یتلکت هکرونید ه هک نانلوا ربیعت
 قالظا هدهکلرت نالیک هغایا هلتعسانم و رولوا هیخش رم اک هلغمانوا هدنسیضعب و
 تاهما ردد تابنریو هتسسانعم قرع روند هرب هدننزو ریما ( خشرلا ) روئلوا
 كلبا هیب رو نللس هدننزو ليعفت ) حش زلا ) ردسیقم هلآ تاب اقلطم ا

 0 ر هنلوضح اا ا وک ی کک رد هنسسانعم
 تر یا لولا ءاثن ىلع فال .Cn هنمو هایر اذا یصلا 9 ر لا

 لاق رد هنسانعم كلبا رایو تیاعر نسح و دیقن هبیشاومو باود حس رو هل لهژی و
 قمالپ یرزوا ہدتغاس ینید غوط نسی ر وای كیکو هيلع مایقلا نسحا اذا لالا شر

 (حشزلا ) .دلو ةعاس ةودنلانه هتس ل اذا اهدلو ةيظلا تعشر لاقي ردهتسانعم

 لییصفلا € رب لاقن رد هنسانعم ق هکع رو هلیسادا بونلت وق یرواب هدننزو لعفن

 هاب هیر هک روب یسانا ارز مش ص هماو مار وهف هما عم یا لع یوق اذا

 . «یروای نلشب هکعرو هلیسانا بوناتوق هرزوا روک ذه هجو (حشارلا ) رردشل آ

 زودل وا قالطا هغاط لوشو روند هماوه و تارمشح ن ی و روند

 ندنرلقلارا راجا ضعبو رولک مشاور ىج هلوا كانم اءاد بودا خد وص ندنید

 و یا اتم املا لع خشاورو روند هنس دن زص وص ندیآنالوس بو ریص یکرت

 روید هیودنا ز هدرخ هدرخ هدنزرط لیکس نالوا هدنرلح وا یرلدم ننعسف نویق

 قالطا دمد ۱ یحاص .تنطفو اکذ و نهذ تدح تیاٌش هدننزو 5 حب زا ) 2 ٌد رالا 1

 هتسازوا بونلی و كراچپ ( حاشرنسالا ) یذا یا ادأوف مشراوه لا رونلوا

 هوعرف لوطي نا نورظتن یا لقبلا نوعش رسي لاق ردهتسانعم قلوا رظنم

 لاق ردهنسانعم كاسب بودیا دیقت نوجا كتو یتسهلوقم قالغواو یزوقو
 لاقش ردهنسانعم قلو امو وشن بونلیو تواو ریکیل هنو رب یا 7 نوع نسب

 یزوق ردناکم م.ا هلیعف كني ( حشزتسلا ( مفترا و الع اذا یمہلا حش زسا

 كناويحو ناسنا هلیحف كداصو كنار ( حرلا ) رونید هري كج هيلسب قالغواو
 زاط یناتص هدن[ هک ردهتسانعمقلوا ,قیص ۴۳ دراقانقو كنهحوا ییا هدن ر هسک |
 روند هکر ا نالوا هرزوا روک ذم فضو (مم رالا) رددوجم ريغ رونلوا رییعت

 كد رکحو لقچ لینوکس كنهدجهداض و یعف كنار ( حت رلا ) رونید ءاتر هدم
 عطر یولاو یصعا محضر لاقب ردهنسانعم قغافوا بوریق ییهنسن لاق یسهلوقم
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 هب هو نالوا لیقو .ظعو روند هرب قالو و قلزوحاو روند هح وق یلقربوق

 اروما مکئارو نم نا ] هنع هلایضر یلع لوق هنمو هلنیتمط رولک حدر ییج روند

 نیطع هلرش هنتفو ةلواطتم اروما یا ددشتلاو مضلاب احدر یورب و 1 اد ر لحام

 یرقلا لابش یا یدروه لا روند هنلاش یوک هدنزو "یار ( یتدرا )

 دح رد هنع كل لاش ردهنسانعم قالو رد یه ردصم دو نا ) حدن رلا (

 هدرلا رخت نوجا یدیص نالترص هدننزو هباعس ( ةحادرلا ) ةعس یا حدنرم و

 ماقا لاق ردهنتسانعم دیدم نامز هلنیتحف ( حدرلا ) نون هب قلم وک یرلقدپاب

 هدننزو ناحرف ( ناحدر ) هدننزو ریبز ( حیدر ) الیوط انمز یا رهدلا نم اطدر

 هدننزو باح” ( حازرلاو ) هدننزو دوعق هلا هم یاز ( ح وزرا ) رددیماسا

 لاقب رد هنسانعم قلوا هدنامو رفو نوغروط ندقلنو ز ك دوخاي نداقنغروب هود

 (ح زرلا ) .الارهوا ءایعا تطقس اذا ثلاثلا بابلا نم احازرو اعوزر ةقانلا تحزر

 اذا څ زاب اب الف ح زر لاق رد هنسانعم قمگاس هل رومد بید كفارزم هدن زو جدم

 ردهن ساتعم كلیا نوکشود بودلن وز یهود هدنزو لیعفت ( جززا ) هب هحز

 یراصن ( یازرا و ) هدننزو یضم ( یزرا ) اره اذا هقالا تحزر لو
RYنوکشود ندقلنوز هدننزو رکس (ح زرلاو) هدننزو ۵ی؛اصم ( عزارملاو  

 نايب هللا توصلا ديدش یرهوج رد هنسانعم توص اقلطم هليرسك كم ( عیزرلا )

 دصقمیدازوا نوزوا ینعیدیعب عطقم هدننزو دعقم ( ح زرلا ) ردشلیا طلغ هلکلیا

 ه هنتبطم ضراو رولوا هدنامورفو نون ز هجلوا لصاو اکا هود هکرونید هل زو

 هلکن آ هکروتید هحاغا نالوا ریبعت رهو قل همص آ هدنن زو ربنم ( ح زرلا ) رونید
 هکر ديما بعک نب یدع نبا هدننزو باع ( حازر ) رارردلاقندرب یراقوبح ها
 ن مارح نب ةعيد نا هدننزو با ک ( حازر ) یدیا یرد كنلبقرب ندى

OEحازر ن مصاعو ردیردپ هلي رب بعشتم دنس هلسق نالوخ ( حازر  

 كراقلبواو ك رلقانق هلنیتصف ( حر ا ) ردیلهاج حازر ن لعنب دجاو ردندنیلدحم

 عبارلا بابلا نم اهر لجرلا حر لاقب ردهنسانعمقلوا قیریصو زآ كب یرلتا

 E كنب رب قاروت وا او رالا ) هذغو هز مل لق اذا

 ندنغیدلوا فيفخو ليلق یا یرلی رغص كنعق دروقو رونید هب یشک نالوا زآ كن

 نیکرح ءاههرو ردیشؤم كح“ را هدنزو ءارج ( ءاعس را ) رول وا قالطا جرا

 ىج هليبسح قلوا هربتعم تروع كوي ىج برعلا دنعو رونلوا قالطا هتروع
 نیشو یف كنار ( عشرا ) ةعبقىا ءاضر ةارما لاق یک رجو *ا رج رولک خر

 ه٦ لوا

 .لازهلانم هطقاسیا ح زرو زا مویازرو یجزر لبا لاقب رونید هرءودنالوا

 اذا ثلامثا بابلا نم اهشر دسملا حشر لاقي رد هنسانعم كلرت هيلوكس كنهمج»

| 
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 حرالا ) رونید هرلهساک ناوبایو لو نيت ( مرلا ) ردندیاعم ردیسلوا
 ب ۳ ا نرو روم ا یک نالوا زود یراتابط هدتزو حصا

 ۱ روند مآربح و ب غاط نالوا. هحماوایو یصب یرلقهتقب و هیمدقت صجخاال یا

 | لاقي رد هنتسانعم قعشآ نوجا كليا لوب ئی راوط هدنن زو لزاز (ح حلا: )

 كرار ( ناعرحرلاو حارحرلاو حرحرلا ) لوبیل هماوق جا اذا سرفلا حرجوت
 جي ویانا رو حارحرو ح رح ر یش e سوت نالواناو ایو لو هل رعد

 . رددآتكغاط رب بی رق هلحم مان ظناکع ناح رحرو ضد وغنام نبوت حار ج ر شيع طستف

 ۱ . یاحو كبارا( ةحرلا.) ردفورعم ناچ رحر موب هلغل وا یر هعقاور هدنآ كمون

 || ق هلا هی یدبا هیحر لصا كنوب هنسانعم هیح رونید هنالبپ هلیعف كن ءددشم
 ۱ ۱ رەد ناص وصح ییدلیا دصق 2 a هدنزو E e دح رحرلا ) یدنل وا مافداو

 13 رد هنساتعم.قع وط ولدحاسم كردیمشو د هنیرزوا یک کرک بویم ردشارآ كب ین خدا و

 | بوی حاضیاو یمعت یمالکر بو هدیریام رعق غلاب مل اذا لج را حرحر لاقب
 . | ءیبشرو نیب مو ضع رز لک حر لاقت زد هتسانهم كلعوس هلضب رعتو هنانک

 ا . روال وا ریبعت قد وق و رعآ هک ردهتساتعم كلا زس بویفط و بویجا هدف تک

 4 + نیشن مثح هدیشزو ح ده ) خدا ) ودرس ذا نالف نع نالف چ رحر لایق

 قلاب هنن ز وا لۆق ىلع قمردشق وص ید هقش رب هثس هک | كن رارداچ یسهقناط

 ادا ثااسما بالا نه اغدر تیبلا حدر لاق. رد هتسانعم قلق فناکتخ هلقمأ ویص

 5 لاق روند هفیفخ عجو حدرو نیطلا .ه-یلع فتاکوا هرخوم ق هقش لخوا

 5 ادنالف تعنصام لاقي هئو ردهنسانعع قلوا رقتسمو تبابو فیقخ عجو یا حەر
 " یا تحدرو دلولا نم ترک یا تحدس هلوق تحدرو تحدس هناوج ق لاقیف

 هما مو تحاح راربد.ح درو لحرا حدس كلذک اهحوز هدنع ینعی تنکعو تتم

HEردقو عقو هدندنع یبوز رارید تحدرو ةأرلا تحدس كاذک هتساتعم یدلوا  

 (حادرالا) ردندنسانعم نایمطاو ا یسهلج كرلن وب هدر كنید یدل و تعرحو

 هسحدر ینعع تولا عدرا لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هللا جدر هلئرمبک كنم ره
 3 هبهبس یرلک دکج هنسهسک |! یزاوداچ كنس هفباط رج وک هدننزو هع رح (هحد زلا)

  ندهرکص لوټ لع رلرکح نوا كا هنیزخ و رالیک دوخای نوجا مرح روند
 زا دعس یا هحدر هنع كل لاق روند هلا قللوو روند هب هجران نایردشق وص

 || دونید هنونآخ نالوا .لیقلو معلم یرلقایقو یسیرغص هدننزو باح” ( حادزا )
 || یرلتکرحو ریس ندنماح دزاو ترک هکرونید هرارج رکشلو رونید هغانج دوی و
 || یوکناتسا روند هحاغا ولوا ظسبتمو عساو یرقاد یرالاد و هلوا اي هتسه آ

 3 یر و شرخ رلغمصب لو کو هه ود یا یا کوو یک یرانچ
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 اناجرو احوجر نا ربلا جحر لاقب رونلوا ربیعت قغآ هک رد هن سانعم كلبا لیم
 ( خجیجزنلاو )هل سک كنز( حاجرالا ) لاماذإ ىناثلاو لوالاو ثلاثلا بابلا نم

 هدایز ندنرکید هنیرب یهنسنرب كلذک قتراو یغآ ندنا ريم هبیرشم هدنن زو لیعشت
 (حاجرلاو مجارلا ) اجار هاطعا اذا هل جرو نالفل محرا لاقب ردهتسانعم كمريو
 یا حاجرو مجار ةا ما لاقب رولوا قالطا هنوناخ كویپ یسیرفص هدننزو باعم
 ( ةحوجرالاو ) هلیصف كيم (ةحوج رلا ) هلنبتض رولک چد ییج كحاجرو * آر
 هفعل اص هدننزو همام ( حاج او ) هدنزو ( دحاح لاو ) هدننزو هک وعضا

 ر هلکلک شآ هنسنرب هدننزو لعفت ( مجرنلا ) رروالاص بوروق ندا رونید
 تجر لاشن رولوا یدعتم هلیفرح ءایو ردهنسانعم قغآ بودا لہم هفرط

 ردهنسانعمقغلاص و كک بودیک هئوا یرب یک قجااصو تلاماذا مالغلاب هح وج رالا

 هنسانعمقفاغ را بونلاص هوا یرب نکراراغروی هودو بذ. دت اذا "یشلا 3 > رب لاق

 لاعتفا ( حاحرالا ) هناکتر ىف "زنها اذا ربعیلا جرت لاقي رووا لامتسا
 ا راف ةحوحرالا مالغلاب تجر لاق E قد تم ی قعآ هف رطرب ید وب هدننزو

 اذا ریعبلا 3 را لاق رد هنسانعم قفلغرا هب وا یر نک رلاغروپ هود و لاه یا

 بودیک هئوا یر یس ر غص نکر روپ كونان, كوي ىس غصو هناکن رف زها
 .يقنق هدنزو هلعافم ( دا ریا ( هتسانعم تپذن دن رربد اهفداور تڪرار 725 5

 باو و نوسل وا یونعم کو قیقحت ۵ ک ردهنسانعم قش راط ود رولک شآ

 ( عیجارالا ) هنم نزرا تنک یا هت رف هئجحار لوقت روثل وا لامعتسا هدهب) اغم

 هدنآ رونلوا قالطا هناا لوح میجاراو ردیعج كن هحوع را هدننزو فیحارا
 نکرلاغرو كرلهودو نوچغیدللاص یکه حوجرا بورو یرلناویحو یرلهسک ندیک
 ( جا رلا ) یدرفم_ روشنید هنتلاح یرلفلغرا بوئللاص هوا یرب

 تاد یا حا ر لبا لاق روند هراهود نالوا ۸ ارا تاذ ردیعج تكحاحم

 2 جار ا لاسقن :روللوا قالطا هرافدآ یحاص تنازرو حو حارا

 حجار لخت لاقي رووا قالطا هننراخ اغآ امرخ نالوا قوج ج
 هدننزو مکر هدهخدهن ضعبو هلیئیوکس كيجو یعض كنار ( مچ رلا ) بقاوم یاب

 هر هساکنالوا ولطبط هلا تا دوخای هلا درت ردیعج كحار هدلاحره ردط وبظم
 ندنرامادزاو ترنکو اج وا دیرت ولع یا مجد نافج لاقب رونلوا قالطا

 .یا چد باک لاق روذلوا قالطا هر رکسع نالوا هتهآو لیقتیژ رس و تک رح

 هكنا ر را ( ردندلاج ر ءاعسا ) مارو ) هدننزو دعقم ( خرم ( لی ةرارح

 هغل وا تعس و هحرادقم رب هدی رلش ز ظ تس هل وقم رطاق و هل رعد لی ول هم ۳

 نصیقنمو كج وک هک ینلراطو ردتقل وا نا وای درک یسهدایز كب اب ردنددماجم هک روند
3 
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 هعاتمربهدشنزو هلعافم ( ةحارلا ) ردیزا دانسا ندنلیق مان ليلوبو اف عرب

 هتعلس ىلع هتحار لوش رد هتسانعم تكعءر و دنا هلو نړ هام رس ی۶ نذار ینیدنلآ

 . هرزوا ی راک دلیا' ےلعت كیاهقف ود یعرش رود هک رد جراش اعر هطعا یا

 ردکلناادا ها دمی رادقمرب هلیساضر یدش ینیدلا هک ندا ضا ةتساو هاوتا

 اشا نددق بحاص یعاتمرب والتي ردقل وا نوجا ا ندایر یهدایز لوا

 . یاتم لوا و ب ول وا عورشه ند یسهلج و مط هدقن هرزوا قلوا یساجو

 تروصوو ردا اطعا هوا بحاص یغدلوا بودیا هبه هیسکرب ید نوبدم

 عاجا سا ردا هلوا هل و E ه هنس كی سان لماعت بودنا ررقن

 ( حابرلا ) یبا ردر رقم رطخ هدراکنا یرما ناللوب مدق هدلماعت ردهدنسهل زم

 هدرخو ریغصو.رونید هب وهم كکراو روند هغالغوا هد زو نامر هلاب ددشن

 رد یا ام رخ عورت هلنفاضا و نیک كيار ) حار بر ( رود هنکشوک هود

 ردیدآ شوق ع و ریو رونید هغالغواو رونید هنکش وک هود هدننزو درص ( ځلا )

 لاق ردهنتسانعم كليا ش.ذ یرلکشوک هود هنامهم هل رسک كنه (حابرا )

 هدنتفورام فصن یندربو نک را یهقاو نالصفلا هنافیضل 2م.ذاذا نالف جم. را

 (حابر)رامنلا فصنو ةودغ امیلح اذا ةقانلا لج رلا يع .را لا ردهنسانعم" قعاص

 یوغللادعس ندم رددآ هعلقرپ هدنسهکلوا سلدناو رددآ تعاج رب هدنن زو باح

 هدننزویابص ( یابرلا ) ردنداروا یوصلا يح نب دععو هیقفلا براشلا نب مساقو

 و روفاک ۴ دد وا كحوکرب حار هدا یرهوح رد دآ روفاک سنح رب

 ح الصا یر حا ضه و رددساف طاغ نعي 3 ضع یاب ود رولیغاص

 رمز روفاک ارب ز رد_طلغ یندلوا دلغغ وا رب رک هدلب هان رب هبود بول وا

 1 هنس رب یر بو وق ندنر هدقدنالغ را یش ردا نوکن هدنو وح ریش هک ردیغمص

 هدناد رفع هک رد جزم رونلوا جارخسا بولجاص .هرشط قرهادمشخ بولپ راچ

 رارد یتومو یروصیقو یابد رولوا مق جاقرب روفاک هک ردمو سرم همس روا

 قددنه دالب رولوا هیش هیکطصمو لئام هت جو قآ هک ردیمسف یتایر یسالعا

 هلتسن اکا هلقفلوب هدننامز هاشداب مان حایر ادتا ردیفص كرش رب تبا هدبدنرس
 كسب نوهم هدنسهناخ هسکرب هدشزو لیعفت ( خیبرقلا ) رلیدلبا قالطا یلبر
 لعفت ( عرتلا ) هل مع ىف درقلا یا حابرلا ذخما اذا لح را 2م.ر لاقي رد هتسانعم

 هدنزو ریبز ( خیر ) ربح اذا لجرلا م.رت لاقب ردهتسانعم قلوا ربعم هدننزو
 یانمه یتعی ردد رف یردلنا الا دیعس یا ن نج را دف ن خیار زد دفاعا

 هدننزو ناهر ( ناخ راو ) هدننزو دوعق ( حوجرلا ) ردندش داحا ةاورو ردقو
 1 هب یعاشا بواک غآ غوا هدایز ندن رکید فرط نو زوم نالوا هدنزوک رب کكنو زارب
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 ددو یربذو ی رذلا ) E 1 ۷ ا اهالطاذا ةوادالا حرذ 0
 ا لا قب ددوام ندهروک م هدام رددک وم ییطفل جا ردکعد یره رق ك

 هنسانعم باضه روند هرلغاط قحا هد زو ربما ) حيرذلا ) ناوحرا یا ی

 ردرلپ وسنم کا .تایح رذ لبا ردیدآ هود كکرارب م.رذو هلاه رده رذ ید رقم

 ندنس هلق ريج هدننزو ريب ز ) ےہرذ ( ردب دآ تعاجرو ردا ی ردب كتعاجزیو

 ذاا رم هیمود ندنآ ردیدآ رهشرب هدشزو حرف ( حرذلا ) ردیدآ ثدعرب
 ) میرارذوذ ) ردیمعا یرد 1 عاش مات ی ر وکسلا دز هدنزو رفز ( ح رذ )رار

 تو نس نیعتم رب ندنسهلسق مک ون و رد كن ر ندنع ك وام نالوا ریبعت ءاوذا

 لاق رونلوا قالطا هلابو هدوس نالوا بلاغ ییوص هدننزو مظعم ( ح رذلا ) ردیقل

 هدوسشلتاق وص هدننزو باحخم .( حارذلا ) ءالا هيلع بلغ یا ج رنم لسعو نل
 ماش رد هلیعط كنار o سلفا ( حرذا ) حایض یا حارذ نیا لاقب زود

 طاغ راد رده > رم چ وا .یرلنییام E هدنناپ هبصق ما ءاي رجا هدنسهکلوا
 هیسکرب هدیزو لعغ دلفاق ( ذا ) یدنلوآ ناب هدنسهدام ب رح هک هت ردشلیا

 ینتو مرج اذا هل مقذت لاق رد هنسانعم كلا او مرجرب لصا ی

 ( ةحاقذل۳) هجي ملاع ريفم یا معفلتم یا مال عفذتم, نالف لاقب و هبنذپ الام هيلع

 دانسا تیانحو مرج ییدلشیا بودیا ارتفا هسان اعاد هلددشت كفافو یمض فالاذ
 (حوذلا )روند هد وس شائاف وص هدننزو نامز ( حالذلا ) روند هیسک نالوا ردنا
 لجرلا حاذ لاقب ردهنسانعم كمرو هلئدشو فنع لوکس كواوو ىف كالاذ

 كمردکرب ییشاوعو باود یسهلوقم یک و نویق و اغ رایساذا اعوذ ح وذب

 هود. هدتزو لی( حروذتلا ) اهعج اذا اهاوح و ملا حاذ لا ر د هنس انعم

 یقیرفت یی هنسن رب و اه د دن اذا اعوذ ها حوذ لاقي رد هنسانعم قفعاط ییسیروس

 راوط هل دشو فنع هدنن زو ریتم ) ح وذلا) هق رفا ذا .هلام ح وذلاش رد هر او اا

 رود هیسک نروس ۱3

 SARE كما اورا ا ا ( جرا ) ( ءارا لصف )

 هلنیتعف رو ع رو فعتسا اذا عیارلا بابلا نم اعر هرات یفرحاتلا مر لاق
 عافتسا م ھ رد شب ندیراج ام روید هب هدناف سفت رد رلعسا هدنزو باعم ج ابرو

 هودو تا نانلوا بلج نوجا تراجبو عي هلنیتعف م.رو روند کا هسلیا
 هود و هنسانعم مش رونید هنغای جاو رونلوا ریبعت بلح هک روند ما

 لوق لع زد از ۍدرفم هنسانعم دافص نالصف روتند هنب رک وک تو
 لج هل رسک كنار رد دج ایر ییج هنحانعم لیسف روند هنکشوک هود قلطم ردد رقه

 یا هار هی را لاق روا وا فص و را ول هد اف ( هر ۲ ۳

۱ 



 e ارو a عار رد رپ یرلدایم ردد رز لزاتم

 هلت هدننزو نامع( ناح ( و هدنکش ردا مد یآ ایوک رو تک کا

 -( مبذعلا ) زدیسا یدح دور کت دیع .ندیاکاو ردید آ تعاجرو ردهدلب رب

 . ]| ددهنتسانعم ككا هیغاشا كب یشاپ هدننیه عوکر هک ردیفدامو هدننزو بدن

 | هد زوهتنع ( ةحذلاو ) هدنزو هزه هيض كلاذ ( ةذلا ) رک ذاك لا لادلاپ

 ٠ (حابذلاو ( هدننزو باتک ( ح ایذلاو ( هدنزو رسک: سنک ثللاد ) دحصذلا و )

 نضع لوق ىلع زدیدآ I وا توا هد زاغو ردرا کت و ۱ هکهدننزو با رغ

 بلع بوشش زاق و لوا عمم هد زا و هکر دناق یسهدام رد ها بابا

 یعف كلاذ ) حذلا ( ردم ر لک دید یلک قانخ ۵ ندتعاونا قانخ وو ردنا كالهاو چ

 لوألا بابلا نم احذ االف حذ لاقب رد هنسانعم قمروا دلیسایا لا هیددشت" كناعو

 رد هنساتعم یمزایو اهعماج اذااهخذ لاق ردهنسانعم كلبا عاجو فکلاب هر اذا

 ۱ حد لاق رد هن ذم اتم تا د رخ بوک ود ی هنسن رب و ی kK تططا حد لاق

 ا در قرانا قیص قيص یرلعدآ هدننزو هلرلز ( ةحذخذلا ) هغداذا لقلفلا
 3 اربط لیو هرس یوم هوطخ براقاذا لحرلا حذحذ لاو رد هنسانعم تءزو

  (حذوذلا )هتفساذا.با ملا حلا تحذحذ لاق ردهتسانعم قمرواص بودیزوت

 لوق لعهلوا ردا لازا ج البالا لبق هک روند همدآ كشوک لب هدننزو بکوک
 (حاذحذلاو ) هدتزو ده ده ( حذحذلا ) روند هئالوا تیلوحر یو نینع

 1 (حورذلاو) هدنزو راز ( حارذتا) روند هرودو كوي یراق هدنزو يزاه>

 (حورذلاو)هد-نزو دوفس ( حورذلاو ) هدنزو نکس( .رذلاو ) هدننزو سودق

 ( ةت رذلاو ) هدننزو ريق ( ح رذلاو) هدننزو باغ ( حارذلاو ) هدننزو روبط
 هدشزوح ورذ ) حوحرذلاو )دلی كونو كلاذ ) ح وترذلاو ( هدننز و هک

 كن ةا یارو هدسننزو لعلعف هلینحف دارو هلیبض كرار كلاذ (حرحذلاو )
 نک تاید:ردراو یرهطش هايس هايس هک ردیعسا كجو ئر رق ر ردتغل ها ددشت

 ( حرذلا)رولک 2م .ارذ ج ردن لک دد یکحو زودق -هدیکرت زدندم یء و ردنا ناربط

 رلردنا نوعا ےس هک رد هنساتعم قءاق کحو نان وا رکذ هماعط هدننزو عرج

 بوت وط هب ندنسن ربو هيف ح ارذلا لعجاذا یناثلا بابلا نم اعرذ ماعطلا ج رذ لاقي
 لیعفت ( جدذملا ) هارذ ادا شررلا ق "یشلا ح رذ لاقي ردهتسانعم قعرواص

 | | جذع ماعطلا ج زذ لاقی رد هتدانعم قعاق جوز ودق هماعط یخدو هدننزو
 رد هتسانعم قماوص هلا روماچ نوجا قلوا بیط بودیک یسهصار یولط یو"

 جا



۱۷۰ 

 | ریبعت وللاقص ندنغاص روق هیسک لوا رددشلوا نایانو تبان هدنزاغو یک مد رثا
 هب هيل یریعض اهم ردقلعتم هانعم وب لوق ام ح وذم وهف هدارو كفلؤم روثل وا

 یب هل وقم بوکو قن اذا هعذ لاق روت وا لایعتسا هتسانعم قعو مذو ردعجار ۱

 هلرسک كلاذ ( جذلا ) هلزب اذا ندلا عد لاقي ردلمعتسم هنسانعم كلد بوراپ

 یاعت هل و هنم و ح راشلا لاق یک نویف یقلنابرق روند ها ويح قح ەل زاغ و

 بنع (خذلاو ) هدننزو درص ( حذلا) جذیام وهو [ مظع عذب هانيدفو ]

 هنح واه نا هدننزو د رص ځذو ردیع را ضايب دارم ردیدآ را رام عورب هدنزو

 شفل رغو هدنزو ریما ) ۵میبذلا ( ردد آ تاب هقش رو هتسانعم یرب رزج روند

 یلاخدا ءاه هدنشوم یتیعسا ةباغو ردل وعفم ىع لیعف رد هنسانعم ح وذم ناویح

 نالوا یتیحالص هکلیا ناپرق هدنمارمب نابرقو هدف رش محو ردشاوا پجوم

 هیلع و ۳ ىلع لیععما جدو روت) وا ریبعت نا ویح روک هغاع هک رونید هبا ویح

 یر هدنشدح [ نیکذلا نیا انا ] ردمولعم یرلهصق ردرلبقل كنم رترضح مالسلا

 باطلا دبع نب هلادبع یراردب كمرک۱ لوسر ترضح یسرو هيلا راشم

 نایرق ینرب هدقدلوا غلاب هرفن نوا هلغمالوا یروک ذ دالوا كيلطلا دبع رديرلبانج
 یسجنوا بولوا لئا هیهبولطم دالوا هدعب یدیشایا دهعو رذن هرزوا كلیا

 روا هتل الد ءالقع ضع# هدکدلیا دارم مد هل.تهح كلا افو هنب رذن هلغا وا هلادبع

 هلیش رط ادف هلکلیا روهظ هرزوا قلوا هود هد هعقد یجنوا بودا هعرق هلا هود

 ( حاإبذالا ) یدلوا قالطا میاد ید اکا ہلا هسالموب یدلیا نابرق هود زو

 لاعتفا وو ردهنسانعم كعدا نویق قلنابرق هلرمسک كنهددشم لاذو كنورمه

 اجبذ ذخا اذا لجرلا عذا لاق ردسشغوا مافداو بلق هلاذ لاعتفا ۰۷ ردندنباب

 موقلا باذن لاقي رد هنسانعم كلبا شذ ینرب یرب سان هدننزو لعافت ( عاذتلا (

 هرانق هنسسانعم هاکلعس! ردناکم مسا هدننزو لتقم ( عذملا ) اضعب مهضعب حد اذا

 هلوا یرادقم شراقرب هکرونل وا قالطا هغیراپ لوش نالوا هدربو روالوا ریبعت
 ( حاپذلا ) رونید هغاحم قجهیلرغو هدننزو ربنم ( جیذلا ) رولک عادم ی

 لا كيهکرونید هرلقرای نالوا ضراع هدنرازوب ما كنب رلقمرپ قایا هدتشزو نامر

 رددآ تابار ولتیعم هدنزو-پارغ ( حابذلا ) ردتغل هدننزو با رغ هدنولو رریو
 كحذم هيه كيم ( حعاذلا )رک ذیس اک رول وا ثداح هدزاغوب هک ردییسا مجو ریو

 رولوا هدنرادیاعم یراصن هکهرروصقمو هرابارحم خاذمو ردناکم مسا هکردیعچ
 لبق قالطا وو نوع رلقدل وا تب رق لاحم روتلوا قالطا هنر دناحشاتک یراصنو

 غادرب رولیصاب هرزوا یزاغوب ندنفلیصب كننوی كنءود ( عاذلا,) ردمالسالا
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 5 ماد لاش ردهنسانعم ققل رودف یاب بوک | ا هکر دیفدا رم و هدننزو هح رد

 ق هبیعاشا یشاب هدننزو لیعفت ( میهدنلا ) هسأر ینعب هاطاطو « هظیتح اذا لحرلا

 لج رفس ( عح دلا ) هسار ًاطأط اذا اصهدن لحرلا حد لاق ردهنسانعم ككا كب

 هدننزو هج رحد ( هحل دلا ) ی ک یتهلک بوط روند هی هنسن زود 0 هدننزو

 كلاد ( ةحلمدلا ) هجرحد اذا رجلا ممد لاقي ردهتسانعم قل راوب هک ردیفدارمو

 دوعق ( ح ودلا ( روند دنولاخ جابوط زانقط ولط هنا ول هثح یربا هلی كيمو

 لذ اذا ثااثلا بابلا نم احوند لجرلا حد لاق ردهنسانعم قلوا ليلذ هدنزو
 یراصن هل مک 2۳۹ ) عدلا ) رد ةنسانعم حود هدننزو لیعفت ( ا (

 رردبا ماکت برع یو هح رک هکرب د ح راش رد دآ هیلقصد رب صوسحم هثس هشن اط

 یچ ۲ كني" نوناک ردینابرس روم ظفل هک رد جرنم ردنونظم یتیرع نکل
 نوک لواو راروقارب هب وص ییرلخاخ یس هقاط یراصن هدن | هک روتید هن وک

 ندرا دارم هکردهنسانعم ع ولط هدیایرس رونلوا قالطا کا هلقلوا یرهیلقصب
 5 و یوخدن هدننزو لبنس ( حندلا ) رداسیع ترمضح عولط لدار

 ۱ یرلقج وج هلکن آ هک روند هنغاهءوا قجوح شقنم هد زو حار ( حادلا ) رونبد
 ۱ چاق ربو هب نوالعب نایبصلل حولي شش. وهو ةحاد ایندلا هنمو رردنلک | بودوآ

 قولختو راررو هنبرا هکلب ناوسن هکرونید هکز الب شاروا ندنسهلوقم ناتیق تاق
 نالوا .هدنرلتص كنسهلوقم زوک او ردفراعتم هدزاج هک روند هبیط یراکدید

 روند هحاا ولوا هدننزو هرج ( ةحودلا ) روند ههشقنم طوطخ و هغلهجالا

 هلن وکس كواوو یحف كلاد ( حودلا ) رولک ح ود یسنج عج هنسانعم ههظع : رهش
 اذا اعود جودي هنطب حاد لاقب ردهتسانعم قفراص یعاشآا بو وب یراق كاسنا

 رها تحاد لاق ردهنسانعم قفلولوا بوبویب ج افاو لسریساو هنطب مظع
 ههرجش نالوا هرزوا قفلولوا بووي هدننزو هعار ( دجمادلا ) تمظع اذا

 ردهنسانعع قغراص ضاشا بو وب نراق ید و هدننزو لاعفنا ( حایدنالا ) روید
 لاق ردهنسانعم قغغاط هدنزو لیعفت ( عودتلا ) حاد ینعع هنطب حادنا لاقت

 یک دارج روند هوکرکج هدشزو ناحر ( ناحدلا ) هقرف اذا هل نالف حود
 يكف كلاذ ( ح ابذلا و ) هلن وکس كنابو یعفكلاذ ( عذلا ) € ةمجلا لاذلا لصف )

 لصا هقش اذا تلاثلا بابلا نم احابذ و اذ "یملا جذ لاقي ردهنسانعم قمراي

 ۱ اا لاقت رونلوا لایعتسا هنسانعم قمری آ بوراپ ی هنسرو ردو یعوضوم یانعم

 یافص كنهسکریو اهرح اذا ةاشلا؛مذ لاق ردهنسانعم قلزغو و هقتف اذا هذ

 3 یرغوط هنزاغوب هدنتل ۲ ککا نامه بوی هدنتلآ كغادود تلاو هدنراهنح
 5 دوخاب یک قاح هی هک اوك لرد االف هيلا تحصذ هسرولوا ققراص بوتب
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 ۰(حدنحد )روند هب هقانو هروع دنمونن ول هثج یریا دننزو روبص ( حوحدلآ ۸۹

 بوک رب ردم” با رب صوص# هناییص و ردد آ كجو كحوکرب 0 الاد 1

 یدن هرزوا یعایارب هس ردنآ اطخ یرب رارید ح دنحد ح دنحد هرژوا د وهعم عضو ۱

 كرلاح ) جد د ) هلن وکبس دل رلاح-و یرسک ۵ 1۱۱ ( حد حد ) روتالود كراس یک

 زا رقا رولیوس ههنا ندا رازقا برقر یهنسنر ردا ورپ هارو
 حد حد رق لاقب رارلیوس هدنعقوم ردق و یا داف هلایح لوا مسا دعب نم كدلیا

 رذهتسانعم ثمروعس هدننزو هلقوح ( هحدودلا ) تکساف تررقا یا حد حدو

 لاقب ردهتسانعم كليا عفد هدننزو حارج ( ح زدلا ) ن مس اذا لح را حدود لاق

 قم ةحوق ك دلو جرف ) حردلا ) هعفد ادا ثلاثلا بابلا ن م امرد هینزد

 فتک ( ح ردلا ) مره اذا بارلا بابلا نم اج رد لجرلا حرذ لا رو و ا

Iیا حرد دقاو لحر لاش رولو ۱ فصو هشومو ر ؟ذم ردیف ندنآ  

 لخ ر لاش رونید هرود و نایشیس كوي یراق هرم تالاد ( ةا ردلا )2 هم ره

 تون کش هس وقر وقر د وو هح رحد ( دم ردلا ۱ نیطب نبع” رمص یا هناحرد

 هلک ۱ كب «یعاشا یشابو عرف نم ادع اذا لحرلا مرد لاق رد هنسانعم چاق

 ًاطاطو هرهظ ینح اذا لجرلا عرد لاقب ردهنسانعم كقلرکو بودل رونق لپ

Eحرز ( حدرداا )للت اذا نالف مرد لاقي ردهنسانعم كليا للدتو  

 هزوک نالوا ناق رپ و روند هیس نالوا ضر <= نوکشود هش ر هدنن زو:

 مھ یا حادرد زوگو چ لاقت رډب واسف ساتو ريکا روند هدر لالزگک

 هدتنیه هه ولبق رک هروع نالوا "وارن نیاز مو لوط هل اه ) ة9

 E یزلشد ها ندقل هح وق كب رود 4ب هقان لوشو روک ح داژد روا وا

 ناویحو ناسنا هلن وکس كهالو ی ىف لاد ) غلا )كلوا شعنپای هنس هنح یم هن

 رد دس ا كعرو لر هیلکم | هدرج هدرخ بویم هح آ یر ده كوبر 21

 لةو طالتا ضبقنم هی ىش اذا تافل بالا نم الد هربغو 7 حد لاق

 یا ح ول د باح لاقب روند قوح .یروب ب هد زو E ert حولدلا ۱
 رد هب انعم ل وا یدو ( طادلا ) ی ےک مدقو مودق نوک رولک ځد یی ةرشک

 لهاوک رولک خاود و هدنزو 8 رواک ځد یجح هالا رک یا حاد باح لاقي

 هج رار بوروک جاغارب هئیش رغآ رب هک ییا هدننزو لعافت ( خادعلا ) یک

 ةا لاق 5: یراکد روک کد عایو ی ًالنب رللاحقب مص رد هثسانعم كمرتوک

 ) دلا ( ردیدآ نواخرب هدنن ژو ره وح ( خود ( دوع ىلع نرلجت اذا امه ايف

 ) دارا ) قرعلا رثكلا یا حد سرف لاقت رود a1 نار قوح هدنن زو درص

vv 

 زوسد هب یشک رود و ولیو هصق ك هدننزو 7۳ت ) دحدح دو ( هدننزو



 هدفرتس شک کرد هلکرب هل رک كنا ( ءاضحا ) ردندنناوصا رازآو رجز

 هدننزودفدف ( حدحدلاو ) يخف درالاد ( ةحادحدلا و حادحدلا ) عسنا اذا "یشلا 1

 دید شفخاو رلیدلبا ضرعت هنسانعم ریسقت نکل بونل وا لثه رابع ءاهح

 E جراش ردقوب یریظن یریغ ندنرلهلک ءانیه تیهاه و ءاعیع تیعاع كوب
 ٠ نوي i رزدف سصتم ندناوصا ی 5 هاهیه و ءاعیع ردا ردصم ند ےلعافم ءاهح

 یهود روند خد هاهاه هلا هزه هکهاهیه و كمروس رەد یعیغ چک

 ۱ ید ءا هلغاو ا هباکح ار و ود امام د وخاپ قم عاج ود یهیه هکع

 ردهلیا لاي هدنرلهدام فوم هکهتن رد هیاکح ندقم اج هنوص یراج دوخای یهکت
 1 بودیا طسب هی هق را هدیه ع وکر هدننزو لیعفت ( ۸دتلا ) € لادلا لصف ۶

 طب اذا اجد لحرلا شد لاق رد هنسانعم کا كب یرغوط هب یغاشا یشاب

 ك | لحرا مد نا ىب ] ثیدلا هنم و ردیثوروط راج ويو هسأر اطأطو ه رهظ
 | لذ اذا لعرا مد لاسش رد هنسانعم قلوا ليلذ و [ راجا حدب اک عوک را ق
 لاق زد هنمانعع قمقلاق بولاموط قاربط هلغءهرابق هدنتل ۲ قاربط یسالاربو راتنمو
 هدنناونع قنا ءدهههن "ضعب. ترهظ امو ضرالا منع تغفتنا ادا اکا تحد

 ۳و هم ها اذ هک رر ةو رقولوا هل ر اعا بار یر ڪت هلغا وا

 : للا شد لاقت و هنساتعم قلوا رمقح هرشط یک یسیهامشم دعاق بول وا

 . هدل وا یادنعم al ماد هدتزو لاعفا 1 جایدنالا ۱ حر ٣ هم اذا هيب ف

 دحا یا حد رادلاپام لاشرد هنسانعم درفو دحا هدننزو نیکس ( مبدا ) ردفدارم

 یسهق را هدننزو هند ( هع دملا ) رد راصوصخحم هیفن ماقمو رد هانعمو ید مچی دو

 هحرکرولک جشادم یی جن هادح یا دحدم لمر لاق رونل وا قالطا هغلم وق شفل ر وبنق

 هساړق ج رو رعنزو کل یدنل وا تد هرزوا یزد طض GR كقل وم

 1 یدنلوا ناي r حد یرالوق حدید و ح داب هلام لکا كرلب عو ردفلاحم

 1 رد هنساتغم قافاص بوم وک هغاربط ییهتسنرب هلن دیدشت كياح و یڪف تالاد ( حدلا (

 زدهنسانعم كلعا عاجو اهسد اذا لوالا بابلا نم احد ضرالاف "یثلا حد لاق
 | قق هرب هرزوا یافت بوقاق ییهنکرو اهعماج یا اهکن اذا :أرلا حد لاقت
 كجد اهعم اهعد رلب رع هک رددانعم و و هافتق هعد اذا االف ح د لاق رد هنسانعف

 هايسایشاو لاوما نالوا ی-هدهع ردو ید وج وم ینولاخ لوا یتعی رارید ام احد هدرب
 هدةیدعس تغل ردلقگ ید قلوا اهعم اهعد یلصا ةكربد ح راش لیق تغارفو كرت

 رو وا باق داغ ید .اه نوصا تنام و رونلوا تلق ها نع
 جدنا: لاق ردهنتسانعم قلالوو بوتلنا وای هثسنرپ هدننزو لاعقنا ( حاحدنالا )

 رهوح ( حدودلاو ) هلیس هين ریغصت ( ةحدیحدلاو ) هلی كلاد ( حداحدلاو )
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 هاج و فک و هروخت و بناج دو ها رسک كيج ) خدا ) ردحوچ رم نکل یدید

 لیم رووا. یالطات مزادقموا هلاط رپ ند هک لیلا حج و رد هنیرانعم هیحانو

 ةشالط یا لیللا نم >> یضم لاش رد ز اج هدر یص كہج هدن وب و نوع ياتو

 وبا ہکرددآ ےظع یار ا ناتک ( حانلبا ) ردیعا لجررب خجو هثم

 یک حانتجا هدننزو لعفت ( حج ) یدیشلیا انب هدهسصت رهاظ هسک مات هب دهم

 ق“ "وط هدن زرط دانق بویمرد_ قصو بویمروای ی | رالوق هدهد” لصف یدو

 ) ح دانج ( ججا ییعع دحاسلا 2 لاق یدنلوا رب وصت کز رد هن سانعم

 كيج ( حولا ) ردشفلو هدنعف یصم ردنداحا نوی نیا هدننزو طبالع

 رولوا ردصم ح وجو یک یاش محیط روند هزوپ رق هلیئوکس كواو و یصف
 ممکلها اذا احوج حوح ةنسلا ممتحاج لاق هنسانعم كليا كاله هليهج و لاصیتسا

 هجا نع لدع اذا لجرلا حاج لاق رد هتسانعم قعاص ندلوب و مرنلصاتسا و
 لاصیئسا 8 زو لاعتفا ( حاتجالاو ) هللرسك كنمزمه ( ةحاجالا )
 مهوحاجا لاق رد هنسانعم كلبا كاله هلیهحو

 نا 1 ین او باو د هدننزو صار ( ةحصالا ) مهولصتساو

 یی ره هدنزو ربنه ) حوعلا ( هالا مم>حاج لاش روتد هیدشو تفآ نلیا

 هتسانعم رس روند هد رپ ) حالا ( روند ههنسن ندا داله هلیهحو لاصیتسا

 ( حوجالا ) یدنلوا قالطا نوچکیدلیا رس ماقلاپ یروتسم یدا ماج لصا

 (حوجلا ( هم كج رواک حوج یج روند هب هثسن عساو اقلطم هدنن زو فوحا

 لحرد تحوح لوقت رد هنسانعم قلق هدوس رف بودقیشاط یعایا هدننزو لیعفت
 اهنیفحا یا

 ءارا لاقش روند هنوناخ رودو هدننزو هلع ( دحدا ) * ةلمهملا ءاللا لصف ۶

 لاه ( ةرطاو ) هیدندشتو فیفحم كنارو یرمدک كناح ( را ) ةريصق یا ةحدح

 یک یجبرف یسور هلبا اح هدرخآ یدیا ح رح یلصا كرلن وب و روند هنچ رف كنولاخ
 نورحو روند حارحا هرزوا لصا هدم یدنلوا فی 0

 تارو یسک کاخ روند ی رحو روند یرح هدنتسنو یک نوئمو نودل روند

 جف كوي هتسو یک یر ک دید هتس راربد ید > رحو یک یودعو یودب لیک

 هک رحو رذکع د نولاخ لوس یرف رد رلپ وسنه ی یرح هلغلوا كعد

 یا حرح لحر لاش روند هسک راکیات نالوا یوکشو حرف ردودنن زو تک

 لاق رد هتسانعم قفثوط هنح رف كنواخ هدنزو حرج ( ح رطا ( ا صی رح

 شلنق وطهنح رف ( ةحورعلا ) اهرح باصا اذا ثلاثلا بابلانم اح رج ةأرلا حرح

 صوصحم نم یک و نویق وكس كنونو یرسک كلاح ( حج” ) روند هوناخ
 رس
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 هسحخ ف هيلع دمع: یا حت دحالا دحاو هرمضح ناك اذا سرفلا متح لاقت

 اذا هيلا جا لاق رد هنسانعم كليا ليم ندوب هللرمدک كنهرمه ( حانجالا )

 كن هاج ( حاولا ) هلاما اذا هعجا لاقب رد هنسانعم قلق هلاما ییهتسن ربو لاس

 هنب رکک هغروبق كح وك ولفرط ییا نالوا هدنتل آ كنسهتحش سکو ک ردیعج

 لاش هتمو ردهییست ثعاب ینیدلوا هج رکا یرلجوا رونلوا ریبعت كرکک هکروند

 ( جالا ) ردصلا یی اع بئارتلا تح عولضلا یهو حاوملا هنم ضقت ما اذه

 هحجا یج روتثوا قالطا هشنرالا كاسناو رونید هدانق لشوق هليع# كيج

 رووا قالطا هنرلقتا وقو هني رلو زاب كناسنا كلذك مدننزو سلفنا رولک جاو رواک

 قالطایدا ولا یانح هنساج ییا كنهرد الثم رول ۱ قالطا هساجرب كن هتسن رب و

 داتقو هستن یا یا حانج لاقن رو وا قالطا هتقیقح و سفن كثیشربو روثل وا

 اقلطم لوق لع راردا هزیوآ هک رونید هنسیزید وجا شازید یصیو ولنا هدنلکش

 ل چا هتساتعم هتیو هاجو فنک و رود هیزید شلزبد هرزوا دحاو ماظن

 تمس كم شرب و هساجو هفنکو هارذ ف یا نالف حانح یف نالف لاق رونل وا

 هدو و رونل واقالطا هنک ولبربو هنس هشاط رب ال هتسنرب و روشلوا قالطا هنسهیح او

 قیرطل ایا احانح نالف ع رش ۱ لاق 021 یالطا دیه رها و رد اچ هد هلی كيج

 و كلذک .ردیسا ین و كند ک مات كرش ن لا ةوح حانحو ارظنمو ڈور یا

 یرلس رف كطیعم یا نب ةبقعو یراصنالا ةلسم نب دعو سرفر هدنتعاج لس

 و رلب رعو روالوا قالطا هروع هرهح هايس حانحو رديمما لحر رو ردیدآ

 تقراقم ندنرنطو التم راردبا لامعتسا .هلیهح و هراعتسسا و هیات طط یت 7
 هن سانعم مماط وا اوق راف رارید راطلا ا وکر هدر كجد ا ا

 زرد هماعتلا ا بکر هليا مادقا و سو دج تیاغب هدصوصخرب هسکرو

 ( حانح حاتج ) ررید رقسلا ح انح لع ن نم هوم كجد زهدنسهدارا رفس و

 ندنسانعم نوناخ هایس رونلوا ملکت هدقم رغاچ نوجا قغاص ین یف یک اررکم

 هلا یضر بلاط یا ن رفعح i یحاص دانق کیا ( نحانلاوذ ) ردذ وخأم

 بودا اقم هلا مور رافک و یک رایط ردیرابقل كنب رلتضح هنع
 1 3 فا یراع وه جور راط ادیهش م رک غدا زا هر یرناوق ییا

 توا نحانلا وذ ا هاش ثیحت دنا ق ام ربطی نیحانح هدي

 ردیقل ىريبا ةعيهل نب رعع ندنع كولم ناتلوا رعیعت : ءآوذا ( حانلاوذ ) رلیدل وا

 ۱ نوجیدل وا ليم ثعاب ندقح قیرط ردهتسانعم 3 هانک هلی كيج ( حانلبا )
 ا رد رع ندنظفل هانک حانج رلضعب هک رید حراش راش منا ال یا هیلع حانجال لاقي
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SERA 
 نع لازا يح مامر اقا ET ا  - لاقب ا ی ۳۹

 حوج سرف لاق روند هلآ زواپ درس كب یثاب هدنازو روبص (حرطا ( هناکم
 ردیعا كنس رف لهابلاو رک نا و ردیدایسا حوحو هیلغ و هنس راه زد ناک اذا

 یتمو در هلا هرو ع الب_رصا بول وا عبا هنسا وهو س وه یدنک حوج و

 نکع الف هاوه بکر ب ناک اذا حوج لجر لاق رونلوا قالطا هیسک نایلوا لباق

es ۱دز هکر ونل وا قالطا ه کسع شاوا خزم ندکبنح هدش زو نامر ۱ حاجا  

 هکروشید هنقوا ملعت رولوا مسا حاجو ردیدرفم عاج زلوا نک یرلعاجرا و
 رولوا دود رم ورک ندناشن رولوا .قایوط یک قدنف یبواو بولوا سن ٤

 هلکت بو ردنص3 هوږه هنس هی ج اغا ر کو هب هیعلع لوس ندلافطا تعالمو

 هدنفا رطایک توا یرلکدبد نایلصو لح هکرونید هتات لوشو راردنا بعل هد رب
 هدنلکش ران کیا هزات یس هص الخ هل و ۱ یرللکسوب هدنز رط هسوخحو یرلقیلق قشمو ۳1

 ) حاج ( ردملک حاج نوجا تارورص هد راعشا ضصعب و روک gs یج هل وا 3

 رود اما رو وز ) E ( هدندز و راب ژ ز( حلب هد یزو ناتک ۱

 رب هدندروب ربع ونب هدنزو رفز عهج و رود هلسانن تا آ هدننژو ریز جی

 رد یمقبع یاس رب ل 7 7 ن یا دع و ا ۵ هاب رسک كيج e > ردیدآ كتغاط 1

 لاقب رد هنسانعم كلبا لیم هدنزو دومق ( حونبا ) ردندشهلیق سیقلا دبع یی
t7هتل وق گم رو هيلا لام اذا یامااو. لوالاو ی املا تالا ن اح ودا هيلا  

 كلبا روهظ هصکو هحانح باصا اذآ االف ج لاقب رد هنسانعه یتفقوط

 تسکش یرکک لقب كوب مآ یهود و لبقا اذا لیلا محج لاق رد هنتسانغم
 لقثل هما وج ترسکتنا اذا لوهحا هاب لع ریعبلا حج لاقب رد هنسانعم قلوا ||

 كليا لی دف رط 3 دوخاب هیبت ۳ ید ول هدنزو لاعتفا ( ح انتحالا ( هلج

 ییا هدهد” لصم دوسلا ف حاتحاو جج یعع هيلا چا لاقت رد هن ساغم ۷

 یرلکسرید هحرقو ندر كردیلعا شرف هرب یرلوق بوکوح هن ردا كد الا ||
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 قرهلوط هجشوغوق ینرلقتلوق قرهیمردسصق هنفرط ییا كلبنطبو بودا عقر

 ردشلوا رداص یعرش ما هرزوا عضو و رک ید هسا قعوط هدنلکش دانف هنیع

 هقانو امهدمفم ريغ نیعا رذلل ايقاع هتحار يلع دعا اذا دحاشیلا ججا لاق ر

 قزەنقوط هننکوک یرلقابآ ندنعافدنا و تفرس تدش لوق لع ثكع رو ۲ ۱

 رد هنسانعم لب هرزوا هحو قعایط هنک وا یتهسکا 19 شا روش ويد تب وط روط 1

 اهعافدنا ةدعل اهمدقم ىلا ادنسم اهر وم ناکوا تعرسا اذا ةقالا تعتجا لاق _
 هک زدن رابق ندنس کی كرهدنا داتعا و ليم یرغوط هننایر اد حاتجا هدنآو

 رد تن كرەدىا دامكا هنلوص یمکو مو یمک هک یک تآ یرکدید ندید ی



 یا

 هدننزو لیعفت ( محلجا ) قارج ىا حالج لیس لاقب رووا یالطا هنیوص

 | كيج ( ملا ) ةدیدش ةبلص یا ةحدنلح ةقا لاق رفلوا قالطا هککرا رونید

 ت ك اذآ اوز .ءأرلا تعمج لاقي روئلوا لامعتتسا هنسانعم كمك

 ers هکرونلوا قالطا نا نالوا ا او یراود نانلوا ر ربع
 ۶ تاب نه] ثیدلا قو ج راشلا لاق لراس هدرلماط ةجك ةدنمسوم زاب دولوا
 کس رض كيج ( خا ) راد ر ے ےس لع یا [ هل ذمذ الف ےلجا ےطس

 وم هچرک نورقالب یا مج رب لاق رونلوا قالطا هرغص زسزونیو هدننزو
 ركل كمال و یعض كيج هدءهراس تاهما نکل ردشلیا دییقت هلا روک ذم نزو
 4 قبور هاچ 2 ه رقن و جا ناض لاش ردعج نین زد ءالجو هجا کردی و و

 ۱ لیس نالوا ررټوک بور روس هسرولک ه هنکوا هدننزو بارغ ( ح الملا .) مج

 .مدقا اذآ "یثلا ىلع مج لاق ردهنتسانعم كلا مادقا هلا تمه میصت هثیشرپ
 , لاش ردهنسانعم كلغا موعه و هلج هرزوا هتسن رب روناج یجب رپ و مصو هيلع

 as ضرا هاب رسک كج ( حاو ا )ماع لج اذا موقلا ىلع دسالا ج

 عموم و هدننارت هرصت و ھه رق رب هدنساضق داد هدننزو "ءا رح ( ءاحج ) روند

 ۱ ( هلا ) روند هرب لک نیا تابا هتسن اعطق هل رک كيج ( ةءاحلحلا ) رددآ

 ۲ بوغاص دوس هغای یفاص هکردماعط عونرب صوصخم هنعسق راما ليخف كيج
 ا[ خودرو ءارببغ ( ءاصلحا ) راردبا لکا هلغلوا یک نمە روک را رردش راق
 | (ةصلطا )زرد لاردا هلکن یربیرب هدنوځش شرک ردتمالعو رو صوصم
 ۱ هقلح اذا هسأر ر لاقب ردهدناز یه رد هتسانعم كليا شارت هدننزو هج رجد

 8 .هبیراق هحوق اقلد و تدشز و زونید ههیهاد و تفت جرذ ( غ حالا (

 os حدالح یعج روشد هش نوزوا كن هدننز و بوت ها و

 | شازانو لیقت تی هدننزو لدن ( جدنا ) یک قلاوجو قلاوج هلیحف كيج نوح

 هد هقان نالوا ناقنایطو ددشو یوق هلی كيج ( ةحدنللا ) رونید ا

2 1 

 . یکاد هدننزو لاج ( حااو ) هدننزو دوعق ( حوطاو ) لینوکس كيمو یعف

 قلوا راسا ینیکار بولوا درس یشابو شکرس تآ هلیهحو قمالوا رداق هطبض
 ا رع اذا ثااقنا بایلا نه احاجو احوجو |یمح سرفلا یه لاقت رد هنسانعم

 REF ینا رزقا: تسنذا ندنحوز نکیا لکد هقلطم نوتاخو هبلغو هسراف

 لاقب رد هتسسانعم كمك هلتعرسس و باتش و اهقلطب نا لبق اهلها ىلا هتیب نم
 بو روا یتشآ ی وح ناینیوا قشآ و عريسا اذا لجرلا ےک ج
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 اذا نالفل :لحرلا زج لاق رد هنساتعم كم رو د وحم دوخ قرەيعسناط هیسکر

 كمريڪ هنغاغب یععق ناریج و وهآو ادحا رواشب لو یطعاوا الیرج ءاطعا
 نوحما كمکلس قاری و اهسانک تلخد ادا ءایظاا تحرح لاق رد هنسانعم

 ندللامیدنکو هقرو تل هبرط اذا رحشلا حزج لاق ردهنسانعم قعروا هح اغا

 دحرح هلام نم هل جزج لاقب ردهنسانعم كمرو بولو رادقمرب همدآ رخآرب
 فو اد اما هیطع رووا قالطا هیوکربو جرج و ةعطق 4 عظق یا
 هدننزو هرج ) دحرطا ( ةرشک دیطع یا البز احر هاطعا لاقب ردرد_صااب

 یار هدنزو فتک ( حراباو) هدنزو لج ( دی ) زود و
 حزج و ح زج مالغ لاش روند هنالغوا نالوا غلاب هتسهجرد تسایک و دشرو ۾

 هنس انعم یرف هلیسانن هرزوا نوکس كناحو نات رسک ( مچ ) سیاکنو رظن اذا

 ناغاص یک ند ی هک وب ردک«د روط ردا وم یضاح سما ندرارق هک ررلعتسم

 راربد هریزوف یشید كح وک لوق ىلع رردا ملکت هدکدلیا تالشکس یک 548

 یرالاد یرفو كحاغا راوط هلیئوکس كمال و یخف كيج ( ما ) رغد هل یک
 ثلاثلا بابلا نم املج رجلا لالا لج لاقب رد هنسانعم یقعوص یرلفوبق بوریک

 ریصح و كرلشماق یغراق هدننزو ح راوج ( اولا ) همشق و هیلاعا یعر اذا
 هدیکرت ردیدرفم هللاج روند هرهنسن ندیک بوحوا یک هبنپ ندنرلشاب كنبرلتوا

 ءرهح دب بوشغ زا هک ردیفدارمو هدننزو هلاکم ( ةلاجلا ) رونلوا ریبعت قازوت

 یشار و هل یا همللاج لاش رد دوام ندتتسایعم هفتم هکر دکلیا راهظا

 هکردهنسانعم كلبا نایع یتوادعو هرهاج اذا رمالاب اج لاق ردهنسانعم قاقجآ
 ردهتسانعم ه راکمو ةوادعلاب ین فد اک یا نالف ی لوقت ردکلیا کنمشد هفت

 شیقو رونلوا قالطا هنالسرا هلیسهینب لعاف مس ۱ ( خالا ) هرباک اذا هلا لاش

 نوهکیدلیا فدک ینترازعغو توف روللوا ق ا ههقا نالوا رربو دوس هدنمایا
 یژراوط هکرونلوا قالطا هنر هنسالغ و ط3 لوش حلاو رولک علاج یعجج

 هک رونید هب هقان ناقنایط ولتدالج لوش هدننزو حاتفم ( حالعا ) هلوا ردا اله

 کیا كشاب هلنیتعف ( تا ) هلوا زمکج یندوس بودبا لمح هراهنس قاروق
 رک و قلخ كرك ردهنسانعم قلوا لک هرزوا هحو قمانوا یرتا لیق هدنناچ
 رعتشلا سس راص اذا عبارلا بابلا نم اینج لجرا ل > لاق نوسلوا یضع

 هيا نایلوا ليف هدنکوا كنشاب یرشحمز رونید جا ۳ لوا هسار یناج نم
 تدح ( جا ) ردشایا رنسفت هلایاوا لیق هدنفرط ییا كنکوا كنشاب یربمو

 ج لجر لاقب نوهکیدردنود هشاب لک فاق رووا قالطا هیسک لوک ا هدنزو

 ( جالا ) رونلوا قالطا هیهتسن شفلوا لك | هدننزو مظعم ( جر لوک | ئا
 ت ا 6متر
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 ۱ بودا قل زاردنابز هلا مای نعطو حدق هیسکرو رد ییبم هنسهقالع ییدتا

 ج رج لاق رولوا دشا ندنانس تاعارح هکر ووا لابعتسا هنسانعم كلیا رازالد
 ینتلادعیشان ندنمجیسهلوقمقسف دوخای بذک لذهاش ع احو هقسو هعبس اذا االف

 طقسا اذا ادهاشیضاقلا  رجلاقب ردلیعتسم هتسانعم كليا در ینتداهش هلطاقسا
 اذآ عبارلا بابلا نم احرج لجرلا ح رج لاق ردهنسانعم قثلهراپ ح رحو هتلادع

 اذا دهاشلا جارج لاق رد هنسانعم قلوا هداهشلا دودم دهاشو هحارح هتناصا

 دوخا یو ردهنسانعم قلراب یدو هدنن زو لیعش ) رجلا ( هب د اهش تحرج

 ردعما هليمض كيج ( حرلبا ) هحرج ینعع اےرج هح رج لاقي ردنمطت یتدش
 باتک ( حارملا ) رولک حارجا هرزوا تردنو رواک حو رج ییج روند هبهرای
 ولهراپ هدننزو ریما ( یرطا ) رونید ههیهراپ دو هکردیعج كل هحارج هدننزو

 ۱۳ وک و دی ی را

 لاق ردل وعفم یک لیعف ارز رولوا فص و هثن و و هرک ذم رد هنسانعم نور

 ( حارفجالا ) یک یلتفو لق رولک جرج ییج حورج یا حرج ةأرماو لجر
 ح زنحا لاقش ردهنسانعم كليا باسشک | هلح راوح یا یدو هدننزو ل اعتفا

 هدنوکم رد هنسانعم بسا وک ردیعج كەح راج ) حراوملا ( تک اذا لح را

 بک هنباحتا جات رونلوا قالطا ء رلتآ قارصف هلتسانمو هلیسهفالع یربثأت
 قالطا هییئاسنا ءابضعا نالوا تل آ هدکلیا راکو سکو نوح رکدلیا لام

 زوش رلاوقضعب اریذ ردلخاد هدمآ هکرید جرتمردلجراو یدبا دارم هکروتلوا
 لوخدم ردلخ اد ید یرلتوک كرلنشوب یحهدم» و ی رابک یامدن رارونارق ها بوئاص

 رونلوا قالطا ح راوح ید هراروناجو هراشوق یجرب نالوا یراکسو یکی نیدلوا
 جک هنساتعم محرلا ةلبقمةباش رارید لالا ح راوجنم ناتالاو ةقانلا هذهرلب عو
 ردهبعش ندقیسا یانعموبو ردندباود ندا لام بسک هناا بوروغوط هلغلوا
 قلوا قیس هدر و ۳ هل وا دساف و بویعم ی داسفو بیع ) حارجسالا ۱

 هدنزو دادش ( حارطا ( ادسافو ا ویعم راص اذا "یشلا ح رسا لاق رد هنسانعم

 قعازوا نوي هک مردنا سس هکر د فوم هدننزو هح رحد ) هحدرطا ) ردیلکلح درب

 1 یتسانعم بودا رک ذ هارفیتغلو هکر د ح راشهلاطا هناکهقنعح د رج لاق رد هنسانعم

 ( هحادرطاو حاد رجلا ) ردشلیا ربسفت هللا نظ فوم ءان اك١ ردشمالبا ریسفت

 یرویسو ووس بویلوا یرموب یشاب روند هراهب هګ رويس یشاب هللرسک كرلهج
 | یاز و یصف كيج ( دا ) ردهلمدشت اکا قالطا سأرلا حدرجم هینسک نالوا
 لاقب رد هتسانعم كمك هندی ا یدنک ی شوطبویعلیا هب هنسن رب هسک رب هل وکس كن ەم
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 غلاب هنا كص وصخ رب و هلراز ) زی ۱ ) روند هنوف چوق ول هيح

 EY || اذا يلا لح را عج لاش E EY تا رادتشا و یاس هغلوا

 نع سر لاش رد هستم قمروط ورک بول وا عراف ند هنسدرب و هيلا ردایو

 لاق رد هنس انعم لود ورک بویلنق هغر و لند هنسن رب و ع فک اذا سالا

 نویق هلییوکس كرلاحو یو یحف .درلیج ( ا صكت اذا نا نه چ

 دواق عب قلوس هدنن زو رام ) حدجا ( رد دنا وصا رازاو رح ز صوص رزق

 هفتوط كحوک قحهریدشراف بوالو پوزا ینوا ای یادغب شارواق یراک دد

 كحوکرب لوق ىلع روند ههل بم ی راک دید نارد ندرف لزانم حدو روند
 رده هد هلع ترم هدانهم و و رول وا هدنن ایه رب هلا نارد هک ردم زدلب

 رازدلپ یراک دید نارد ناد) وا رک ذو رد را لوا لوق هروک هناي 1 راش

 یداح ررد ید موجلا یداحب و حےدغ اذها و- رردا عولط ه رکصندم و لح

 ك رايا رار د ید روا مانس ردا شا هدنحرب روت زلف 1و. رر ردکی د یی روش

uههود ) حدج و ۱ یهنا رول وا هدنن ست یط وقس بول وا علاط ء ا یر  

 رک كم ره ( حادحالا ۱ روژدیصاپ هنس رقلپ وا دکر دیعسا kr عور صوصحم

 حدجا لاقت رد هنسانعف ى یروک ذم یا ی راک دید حر هنغلب وا كنهود

 حج دجا لاش رد هنسانعف قمالو بو زا هل وص ید واقو حس اپ اهم” و اذا لبالا

 بک اوک نالوا یسابقر هکرد هنسانعم ءاونا هلیعف كيم ( عداجلا ) هتل أذا قیوسلا

 ح راس یدنل وا ناب هدنتسو دام ءو هک شن روند دیک اوک نالوا طقاس ردیف افت

 جداجم ءایسلا ت ا لاق ناش دف وا عاپسا ءا هدننز و ریتم رد دج ید رقه هکر د

 نامز هک روند هنا كنهود شفت وا درصد ليڪو نریم ) حودعلا ( ةاونالا یا ثلا

 ) جدا ۱ یدا رلردنا لوات ها ط ولع ضعب یا هدنمایا E بوایقص هدنلهاچ

eقیوسلا ۳ لاقت ردهنساتعم قمال و بو ر دش راق 4ا وض ینو هدن زو  

 ردهنسانعم حدح هد زو لاعتفا ( ح ادتجالا ( هتل ادا ثلاملا بالا نم احدح

 "یشرب هبهنسنرب هدننزو لیعفت ( شدجلا ) هحدج ینعع قیوسلا حدتجا لاق
 هدننزو مظعم ( حدعلا ) هخطل اذا ادم هحدج لاق رد هنسانعع قمردشاليب

 نسق یک هلن رسک ( حدح ) ضوحمیا حد بارش لاق روند هب هنسن شات اةوص

 ار 2 لحاس هدننز و با رج ( ح ادعا ( او ازآو رح ز صوصح

 كنار و یی كج ) ح رطا ( ردندنسانعم قیوس جت رد زا 9:3 ردیسفل اب کد

 راکو پنکو هک اذا بلاثلا بابلا نم اعرج هح رج لاش رد هتسانعم قلو را دلینوکس
 هروک هنناپ ناسا یدک | اذأ لح را حج رج لاش رونا وا لامسا هنسانعف كلا

 هباشک | نالوا هلا A د لاعا هل هل وا راعتسه ندح راج ریثأت رد زاجم انعمو

 جاوا زد یو

 6 ۵ لوا 0

¥ 
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 ۱ رک اعاد هب یتعب الامو هد وب نایلوا مزال هن رزوا هکروتید هیسک لوضف لوس

 هکرونید هلآ لوش و روند .هيسک نالوا عقاو هژدیلب اعاد لوق ىلع هلوا ردیا

 دادش ( حایتلا ) هلوا ررو كرهدا نالیمو نالوح هنتوا یر ندنطاشنو قوش
 كن هددشم یاب و یرسک كنان ( ( ناعتلاو ( هایدم و سینک كنا ( ناعتلاو ) هدننزو

 بول وا هکر لا رشک هدننزو بارم ( حاتتلا ) رد هنی رلانعم س هدرا وب هلیحف
 رد هنسانعم ردقم او و روند هخاتسکو لوضف: ندا ضرعت 9 دات اعاد

 یا حاتمو جانتم صا لاش رد هنسانعم ردقه ا یخد وب هدننزو حایه )حاملا (

 َندکلامنب سنا ردیسهبنکیيبضلا دز ندنیعپا هدننزو دادش ( حایتلا وبا ) ردقم

 رددانا تیاور

 .هبیدلرخو هسس قوغوب لوش هدننزو ا ) € ها ءاثثا لصف ۶
 هروک هننای تفل وم ردنا روهظ ندنناب كلد كحوک هدنحوا لزاغوب هک روند

 as كفلسس مت وص هن وک لوا رد ردصم رک لا2 ا اش کل ردعسا

 ناعح ليف کنان ( حاملا ) ةاهللا دنع ةح هيف یا ا هبوص ىف لاقب

E EEEجالنعفا ( حاجعئالإ ) ثاحخح یا ےاثح برق لاقب یدنلوا رکذ  

 لاقب ردهنسانعم قغ آ بول وا ليس های هرزوا یرب یر یداعم روم هدنزو

 اضعب هضعب :تکرو ثك و لاس اذا رطلا جا

 قیشآ ندنعو راقو هع رق هلیوکس كنابو یعف كيج ( ما ) ( ما لصف #

 موقلا حج لاقب رونلوا ریبعت قمانبوا شش هدراراید مزب اا یا
 كيج حج و از راف جرح اما اورظل اهاومر اذا لوالا بابلا نم اج ممافکی

 لا دواک مججا یجب روید هناغوقیرلدب لاب كنسف یرآ هال تاکرح
 بو ای یهنسن رب هیدیدشت : كياح و یحف كيج ( ما ) رولک جابجا و هدننزو

 لکا چو هطسب اذا لوالا بابلا نم ایج "یشلا ےج لاق ردهتسانعم كمهشود

 هلیص كيج ( چا ) جا لک ا اذآ لجرلا ےج لاقب رک ذیساک ردهنسانعم كليا

 (حاسجالا) رونید هنیزوب رف لهجوبا هنوک لوا لوق ىلع هنواق كجوک قشروب
 انعم ثاموپ یراق هلغلوا بیرق ىلج عضو كنم لماح هل مک كنه

 یخ رب بسر ف هدام و و اب طد مظع و تب رقاف تلج اذا ةأرملا تعجا لاش

 ندنآ (مج ا) ردسفلوا میمعت هدعببول وا صوصخح هنسلوا هرزواروک ذمهحو `

 ایچ ا یب ونا دبلک نا ] ثیدلا ردهصاخ تفص ردلعاف

 هدننزو تاعح 1 جاع او ) هدننزو بغبغ ( می جا ) [ ابنطبق اهژارج یوعق
 1 مج و رولک ما و Rls اج یج روید هناشذ و دیس كم وق رب

 1 یربا هدننزو ده ده .( ےک أ ) هنسانعم لف رود هصخ* تورم یو سک ات
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 جایتحا و رقفو طوبه یا حرت ىف ةليللا الزام لوقت رد هنسانعم كنا هپ یغاشا
 لاق رد هنسانعم كمنالغ هدننزو لعفت ( ح را ) رقف یا حرت هب لاقي ردهنسانعم

 لاقب ردهنسانعم قلق ردكم و مومغم هدننزو لیعفت ( عرتنلا ) مغ اذا هب جرت
 هیسک نالوا ربنا لیلق هدننزو فتک ( حرا ) هعاو هلزحا اذا اصرمت هحرت

 وه: لاقیرد هانک ندمدع تلق هدارو نوهکیدلیا نور لئاس روئلوا قالطا
 ولایو شعوط هیون یک. یک رک هدننزو مظعم ( حزنلا ) ریا لیلق یا حرت
 نالوا ولتبوعص و تدشو اعیشم اغبص عوبصم یا حرنم بوث لاق روند هبو
 رولپسک قلارآ قلارآ و اددش قیض یا ح زنم شيع لاق رود هشاعم هحو
 هک رونید هیس < لوش هدنن زو نسج ) حرا ( روند اهن وص لیس هحزآ نالوا

 ( ح رات ) هلوا ردیشیا بوروک یرهنسن نالوا ردکم بویلوا ح رفمو بحجم ایاد
 یراردپ كنيراترضح ليلا ةولسص هیلعو انیبن ىلع لیلا هاربا هدننزو مدآ

 دح لب وک كندجم نش و یعض كنات ( رعشتلا ( ردب را هج وع رزآو -زدیم#ا

 هلغثوا طوبطم اروسکم یظفل دج هد هجن شعب ردییصنو ظح هکزدهنسانعم
 ياشلا حامرطلا لاق رد هنسانعم تيج و تریغو رولوا كعد ماقها و ىعس

a *بصغ يج ىلع یا * نهاو رمغ دا ن حش ىلع #* ج هز عا ماصناب  

 ىلع قرفو فوخو نيج هل و ردشملوا لدبم هات واو ىدا دصثو ىلصا كلوبو
 ص رحو کوا شفت ثبخو ردکید بضفو مج FINS هدف لوق

 لراانعم نانلوا رک ذ هدشزو ح رف ( شنا ) ردعسا هد ران و ردهنسانعم عبطو

 هدنزو رجا ) شالا ) ردهلنا درس هرزوا هحماسم فوم ردردصم ندنع و

 هدنزو نامر( حافتلا ) مجشتلپ فصم یا شتا لجر لاق ردتفص ندرلن آ

 ندهعفن وو ردرامشمه هلا اما یسیکرت رونند بیس هدیسراف رونید هالا ندهک اوف

 رونیدهرب نالوا قلالا هدننزو هعرزم ( ذعفتلا ) روند هب هبط ةحار هکردذوخأم
 قالطا هنب رلشاب قلیوا نالوا هددجوا ییا هدند هلیسهن همش ( ناتحافتلا )

 هدنزو حول ) جوتا ) زوشند هحافت هنن رره رونلوا ریپعت قحالا هکر ونلوا

 ) حلا ایم اذا عوت حوت "یشلا هل حا" لاقب رد هنسانعم قلوا هدامآ و میم

 فای و یواو هک ردهنسانعم قلوا هدامآو میبنم یندو هلیئوکس كنايو یعتف كنات
 قف وراق سو لهس هجا صم ایت ادا اھت ا ىلا هل حات لاقب رولوا

 حال لاقب ردهنسانعم كعرو كر هدا ناليم ةفرط ییا جلو رد رب یرالأم غوا

 هحانا لاقب ردهنسانعم قلق هن هدننزو هدافا ( ةحاتالا-) لیام اذا هتیشم یف
 ریدقت هدهراس تاهما هلغلوا ریدقت دارم ندیهلا نم ایف هایه یا ناف هلا
 هدر را ( حلا ) ردا حرصت هدنسانعم حاتم ید فوم ردرسفف هلا



۸1۲ 

  هظم یا ح وژب لجر لاق روند هیسک ندا ناییو راهظا هقلخ اعاد بویغا

  حووب هدرلت و هلددشت كلاب ( ناعبلاو ) هدنزو نارکس ( ناحلا ) هردص یاب

 بلق هاب واو هل رواج قلح فرح ىدا ناحوی و ناحوب یرالصا رد هنسانعم
 هلتتسانم و ردهتسانعم كليا دع لالح و حایم یی هنسنرب ( هحاتسالا ) یدنلوا

 یدنلوا لامعتسا هدنسانعم كليا كالهاو لتف لیهحو لاصیتسا یتعوحم كموقرب
 هک ردیقل فورعم بتاک رب هدننزو حارا( حاب ) مهلصاتسا یا مهحابتسا لاق
 ندنسارما ید ردلصالا یناهفصا هروک هننای كحراش ردیفل وم كن هیحاب "هلاسر

 لوق احاإب داوفلا یف اع حاب یدیا نامز ناک هدراعشا و بدا یدا یناک كن رب

 لاق رددتسانعم نایع و رهاظ هدنزو باص# (حاوبلا ) ردشلوا بیقلت بيس
 قالطا هنالسرا هلیسهین لعاف مسا ( حبا ) افوشکم ارهاظ یا احاو ةيصعب هما

 هنلاح كنهسکرب ردتقرو حر هک یک یظفل كسيو هلیحف كلاب ( كحوب ) رولوا
 سفنو و ردکعد غیردو فیح قاب اکس رونلوا ظفلت هدکدنا تجرم بویحآ

 ( حاسلا ) كسيوك جرت هلك یهو كحو نولوقب ردذوخأم ندنسانعم تاذو
 یعرص ( یوبلا ) ردیدآ قلاب عون رب هدشنزو ناتک ( حاسلاو ) هدننزو باتک

 عیرص و ردعج ندنظفل عیوب ردکد راهسک شفلاچ هر هک ردیفذارم و هدننزو
 یاجو مهکرت لاق ردزاجم یک هحابتسا رونل وا لامعتسا هدل وتقم یک یعرصو

 ردبوسنم کا هیناحب لبا ردیمما كنبردپ هلسقر هدشنزو ناحر ( ناحع؛ ) یعرص

 لیعفت ( بلا ) یدنلوا رکذ هکهت رونید هیسک ندیا راهظا یترمس اباد ناو
 اذا امت ىلا مح+ لاقب ردهنسانعم كلعا كولب كولب بویلهراب یا هدنزو

 اذا هب حب لاقب رد هنسانعم كلبا راعشا یزار هجولزکرب هیسکرو ریسقو هعطق
 دوک ذم هجو یواو لصا دوخای رولوا ینایو یواو هدانعمو سپ ارس هرعشا

 هروط و هغآ قجموط قلاب هلددسشت كلاي ( ةحايبلا ) یدلوا بلقنم های هرزوا
 هنسانعم توملا 2 روند

 كليا تکرح بوادلق هتوا یرب هدننزو هلرلز ( دصحلا ) € ةيقوفلا ءاتلا لصف ل

 رول وا هباکح رووا زیبعتیشواط قایاهکندننوص یشمو ریس تکرحو ردهنسانعم
 تعم لوقت رووا رببعت یدربط هک ردهیاکح ندننوص نالوا هحای همای نکل
 كلبا تکرح ندنرب هدننزو لزز ( حتما ) هتکرح توص یا هريس رح
 هدننزو ح رف ( حرتلا ) لرحیام یا هناکم نم تام لاقي ردهتسانعم قمادلقو

 جرو ح رفالا ات دل اام لاقي زولوا ردصم و مسا رد هن سانعم مهو هکر ددضو

 ندرپ تكسکوت و نزح و هب م اذا عبارلا بابلا نم احرت هب حر لاقیو مه یا

 هب یعاشا

 مك فریعضلا فام هدننزو روبص ( حوؤبلا ) هرهظا أذا ةمسب حاب لاقب رولوا
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 ۱ مالک هلتهح ل. رتو سا هرلن 1 غوا هدو بدحو هست زی یدیا رلنکیم

 رکید هحو یأعنم هد ادیه لاتما و دلش اوا اس لثم هدعب بویلیا م کن یر و زه

 قلوا ناوناپ بولالوب ناکمرب هدننزو ماج رحا ( حادنلبالا ) ردح ورشم هلا
 لاقي رد هن انعم قاق ضوحو عسنا اذا ناکلا ح دنلبا لاق رد هنسانعم
 روشید هرودو زوم“ هلیحف كمالو كن ( حدنلبلا ) مدبنا اذا ضولا حدنأبا
 ) عطالبلا ( حدلب ینعع لحرا مطلب لاش ردیفدارمو هدننزو هحدلب ( رعطابلا )

 ( حبلا ) مطالب عطالس لاق رووا رک ذ اعابثا هنظفل مطالس هدننزو طبالع
 مسلح لاش ردهتسانعع كلوب كولب كولب بویلهراب یا هلیوکس كنون و یحف كلاب

 لصا ردهنسانعم ایاطع هلن ( حبلا ) هعسقو هعطق اذا ثلاثلا بابلا نم اهب

 لاقي ردهنسانعم داینبو لصا هلی كلاب ( حج وبلا ) ردشلوا لدبم هاب میم یدیآ م
 رد هنسانعم تاذو سفنو رونید هجرفو هلسانت تلاو لصالا یا ح وبلا عرک وه

 رد هنسانعم طالتخاو شروشو ردهنسانعم عاجو سفللایا حوبلا عرک وه لاقب

 روا لاقت ردندنسانعم روهظ ردیعما كشنوک ح و و طالتخا یا حو ف مه لاقت

 قرصنع رمغ هل رابع ,سعشا ےسا جو و ماللا نع اد رم فلوم نما یا حو نم

 نالوا هللا هبتحم یاب یون راضعب هکر د ح راش ردتنومو ل هکر دشایا مسد قرالوا

 دیاملاق لاق اک رد سمع“ مسا صوصحم ید و رداکد نکل ريد د ردفععم ندح و

 اهو حاریک امام“ نموهوهشعلا ءايلاب سعشا ینعی [ح وب تعلطله] ثیدلا قو

 هدنو هحاس ( ةحابلا ) اهروهظا ةدحولا ءابلاب لاق دقو. سسکلا ىلع ناینبم
 رییعت ولوح كل هناخ کرد هتساتعم هخاس و روند هنیرب نکناو موکو كوي كوص

 دلی كناب رولک حو ییج هروک هنناپ كساسا ردي هصرع یمهروب نانلوا
 یذلا یا * كحوبص نم برش كحو نا كنا * لئملاءهنمو یک ح وسو هحاس

 ديفحو بير هسخو رددلو نالوا كبلص ةداز دلو لصا عل كصاع ف دلو

 امرخ نالوا ولیمحو قوح كب هحابو ردلکد یک یلص دیل و دلو نالوا رقم ایو

 یب قل لالح هب هسکرب یهتسنرب هدنزو دارا 1 هحابالا ) روند هنب رلج اغا

 یک مدار ی ص كنو سپ رد هنساذعم كليا رب و صخ م هدنلامعتساو لواتت

 اریز ردیلباقم عنمو رظح هکرولوا كمربو روتسدو نذا هذخا ییهنسن نالوا کلم

 لالح هکهتن ردذوخأم ندنسانعم راهظا ون و ردقلعتم هنف رط عراش مرح و لالحا

 كلبا راهظا هحاا و كلهتالحا یا " یا كنعا لوق ردذوخأم ندهد ةع لح

 هل :E لواوو یعف كنا e ) ه رهظا اذا هرس ح ابا لاش رد هنسانعم

 رد هتسانعم قلوا نایع هنس ول ربک هلی اه ( ةحوؤبلاو ) هدن زو دوعق ( حووبلاو (

 یدعتع هلیفرح »ایوب و رهظ اذا لوالا بابل انمدح ووب و اونو اعو "یشلا حا لاقب



 هم لک ۱

 ۱ تادرض رولک ناب جج ردیا قارحا هسشود هرجا یرلکلی شوقرب یسیرب

 . یا هلاثم ییصسخ طلا رم لاق و نوي“ یا یامه هیسرافلاب هعسا و هدساسا هدننژو

 مجرنم نکل رولوا یشوف اه هروک اکا هلغلوا موسرم هلیاونع هل ىلع عقو
 3 | یماضعا راس حلاو یشاب مدروک ییسهتیم هدنرب كدنه راحت هدبلح ریقف

 | هدرادقم ناغط یمهشحو بيرق هام کنر یدنا ما یرلکلیو یراداتف و

 | هغیح لوا یدیا را و یس هغیح شقنه هدنغ رب وق یتح یدا ی الوط نکل

 هنی رلترضح موح م ےلس ناطلسو ارتشا ینآ هنوتلا رفاو یرب ندرابک نوجا

 | هحرفرب هدنناب كنآ و یدیغو یرتا قارتخا الصا هدن رلکلب یالیا ادها

 یرازوکو هایس ال یکنرو ردق یثاب یدک كحوی یدنلوا ریس یخد یسهلک

 هروا یدبا راو یزوتیو کیا و هدنرادقم یزرعا و یزوک یدک هنیعب یغا و
 قاربط شاب هلیوکتس كمال و ىح كناب ( طلا ) یهتنا یدا هدنرادقم قمرپ

 ) ح ولبلا ) س اذا شبا املا بالا نف ایلب ىرلا خب لاق رد هنسانعم قعروق

 لحرا 2 لاقب زدهنساتعم قلوا هدنامورف و زجاع بولیرو هدننزو دوعق

 بهذ اذا ءالا ج لاق ردهنسانعم قلوا لئاز بولیکح وص و رع اذا اح ولب

 | ىحاص برعلا نال فت اذا هترافخ تحلب لاقب ردهنساتعم كليا ردغ هدهعو
 ندرانوب روک ذم یانعم هلکلیا ربسقت هدول رانعم راکناو دجو بذک ىنظفل رب

 قلوا هدنامورف بولیرو یتدوب هدننزو لیعفت ( لبتا ) ردلتحم قتلوا ذوخأم

 وص هدنزو رویص ( حولبلا ) یعا اذا اهلبت لجرلا مب لاق رد هنسانعم

 حاص ( حالا ) رونید هیسک ندبا حر عطقو روند هی بوق شلغوص بولیکح
 ) دا ( هیلیا تابا ,SLA هلغمال وا یوص یعارمط هک رونید هرب لوش هدنز و

 روتید هبهطاوقو هغانج نالوا ناوبایو منصی بویلوا ینلروقح هلع درلمالو كلاب ¡
 ادح,اح اذا الاب لاق ردهتسانعم كعشدا راکنا یهدامرب هدننزو لعافت ( خالا )

 اسالك تاب هده ضعب و ردیعما كننابن جاسا هدتنزو ءاهلز ( ءاهلب)
 یک عورصم یتیسودنک هسکرب هدن زو هح رحد ) ةحدلبلا ( ردم وس ص هدننا ونع

 افو هدعو و ضرالا ه سقت برض اذا لح زا ح دلب لاقش رد هثسانعم قلاح هرب

 (حدلتلا ) ةدعلا زجع۸و دعو اذا نالف ح دلب لاقن ردهنسانعم كليا فلخ بویلبا

 ۹ 1 دعو اذا لحرلا حدلب لا رد هنسانعم كلبا فلخ هدع و ید و هدنزو ج رحد

 E 1 یا حدلپ ةأرما لا روند هبواخ دنمون هدنزو حدرش ( حدلبلا ) رجع مو

 ` رددآ لبحرب دوخاب یداورب عقاو هدنفرط هم کم ّةکم هدنل وب هدح حدلیو ةنداپ

 | سمب بقلم هلا هماعن هکردوب ىلصا * نع موق حدلب لع نكل * لثلا هتمو

 |[ هدروزم لع مات ح دلب هکیم وق یدنک بوروک هدتحارو بصخ یوقرب هسک مات



3 ۳ ۱ ۱۷ 
1 Nî 

۸°۹4 : 
rra 

 ۱ هد رخ رب هک روند هنس دنقا وص عساو لوس )ِح دالا و ءایطبلا و ةحطبلاو (

 رمغ یرلعج كناعطب و كن آ كلذک طابا ییج نںےطبا هل وا یرلشاط لثحو یاچ

 ردشل:ا شیوشت فوم رولک حاطب كنهعطبو حاطب هدننزو باتک هرزوا سایق
 شد رق ردشغ وا لی زبت هنل ريم مسا نکل بول وا تفص هح رک لصالاق ےب

 نابشخا هدهمرکم ۀکم هکیدبا هقرف لوث ندنسهلمق شیرق رد هلتفاضا هک حاطبلا
 یدیا رارانوق هحراخ رهاوظلا شیرقو یدا راراوق هنغلارا كرلغاط یرلک دید

 هد هر وکم ,|ےطب وص لیس هدنزو لعفت (عطش۱) ىدا حاطبلا رف یرلم رک او

 باغ (حاطبلا ) ءاعطبلایق عستا اذا لیسلا a لاقب رد هنسانعم قل وا عستم بولیای

 هب ایا غ وا هتلعل وا ردتلعرب هيرش هماس رب ردا تدع نداج هک ردیدآ تلعر هدننزو

 هاتاعف ) ناےطب ( رد هل رسک كن اط و یخف كتاب لوق لع ردعض ومرپ هد هنب دم هدنزو

 رادقم كناسنا هلیئوکس كناطو یحف كناپ ( ةعطبلا ) ردعض وم رب هدن راید م ونب

 یا لجر هعطب وه لاق ردذوخأم ندمایق تماق هکهتن رولوا كعد ردق یو
 ردهنسانعم كمهشود یشاط یاچو لقج هرب رب هدننزو لیعفت ( حیطبا ) هتماق
 | ثیدلا هنمو رولوا شلاق هدنز رط ءاعطب یرب لوا هلکمهشود لقح هک ایوک

 یا هرئوو هيف یصلا قلا یا [ دجسلا عطب نم لوا هنع هللا یضر رع ناک ]

 | لاعتسا هنسانعم هفداص تيج“و هنسح تلصخ هدنزو هعرح ( ةطملا ) هش رف

 قدص طحت یا قدم دقو هذه لاش زدد وجا ندا
 ردشمالبا ضرعت اکا فاؤم ہکردرخآ عج ندنظفل ےطبا لی كاب ) عطبلا )

 | [ اعطب ةباصلا ماک تناک ] ثیدلا هنمو رونلوا قالطا هرهنتسن نالوا عسوا .

 هدارو رد يعج كنهک هلبرسک كفاك ماکء ۲ وهلاق ةبهاذ رغ سأرلاب ةقزال یا
 | هنیراشاپ ندنغیدل وا عساو یرلتوسک شاب مارک باعت. هلغلوا هنسانعم هوسنلق

 دلنیتجف ( مطبلا ) یدا نمروط یرقوب ندنرلشاب یدیا رولوا قشپای بولیک ما
 لشی-هکرونید هنغروق امرخ هحال آ نالوا هد یرلتلاع لالخ هلا سس كلافرخ

 رردا" لاخدا هرلیط نوعسهصار تفاطل رول وا شنلولتط بورارص زونهو
 ردرغو بطرو رسو جو لالخ هدعب علط ادشا ردراو ببرم قلا هدامرخ

 رد بو نم کا ردشلیا ثیدح هک بلا نی نارکب ی رهاط ن دجا ندداهز

 لاقي ردهنسانعم كلک هغروق یکیدید ملب یباغا امرخ هلیسنک كنم ریه ( حالپالا )
 هتشوق .سکرک هحوق كب هدننزو درص ( لا ) يلب هیلعام راص اذا للا ا

 كنكلي هلفاوا قرع قلخ یرلکلب هکردشوفرب كوپ ندنآ لوق لع روند
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 هح را لا ردهتسانعم قلق بحته هنسن ردانو ه هرکترب ندسکر هتک كن هزه

 ةمظعو همرکا اذا هح را لاقش ردهنتسانعم كليا ماركاو مظعتو هبعا یا اذک
 یربلا حافللا لصا دلیاوک ت كتهدح وم ءابو ىف كد د ءا ( حوریلار

 وا هیس هننروص ناسنا هک روند هنکو ک كنابن یر اک دید یرب حافل یعی ردیعا

 ردقح هلوا كوك یرلکدد مالسا دبع هل رو ملا حور ءابطالا نیب دوک و

 ةا یشید لیف ردردنحمو تبسم تعط ردهدن ر وص ناسنا ییا قناعتم هنن رب یرب

 ینتجز شر هلیغاربیو ردا نییلت راهسئانیف هرزوا شتآ یرادقم تعاس یلآ
 هدنناونع حوریپ هدر هس رنک | ردنا هلازا نیزنکعا هرای راهسردشوغوا

 نوجشیدلوا كاله هسکندیا جارشا ینآ ردلییدقت كنهدحوم یاب هکردموسم
 کل ردهتسانعم تدش E حرب هدهروک هيه یکیا ردامس هلعما و
 نيتروصلاوذ بول وا یایرس ظفل هلی« دشن كت هیت یاب ج وري هدنسهج رتننم وا ةف

 (یع )ردد هکرددسا نیا هدنزو غيض (حریب ) ددروطسم هرزوا قلوا

 ءاح رب بودا فیت ینو نئدحم ردیعسا كضرارب هدنارت هنیدم هدننزو یلعیف
 قیدح قو بابا ف لاق ردشلیا رک ذ یخد هدنناب هنیلفلا هداتکرخآ فا وم راربد

 . یرشحم زلا لاقو نیئدحلا ظافلا اف تفلتخا [ یریب ىلا یلاوما یحنا ] ظا
 جر ییهسکرب هدنزو بتع ( حربلا ) ةرهاظلا ضدالا یهو حاربلا نم یلعیفابنا
 كتاب ( حرا ) ددشم ح ربم یا حرب صا لاق روند هثیس ندا راچود درج و

 هدننزو ح رف (حربلا) ردندن آ یربلادایز نب ةداوس ندنیندحم ردیدآ نطب رب هلی

 نا ردندنآ یعربلا هللادبع نب مساق ندنندم رد نطب رپ ندنسهلق هدنک دون

 ردیس هبنک كنهیهاد و تفاو ردیس هلک كنهغرق ند رویط هدشزو ربما ( عرب )

 دنه ( حرب ) ردیدآ نطبرب هدشنزو ریز ( حرب ) رارید ید ح راپ تنب هکهشن
 هدننزو یار (یر) ردهدنزو عقرب رکسعو ردن دنا آ هک رد رک نا هدنزو

 هدکدلیا تباصا هکهتن روتلیوس هدکدلیا اطخ ندهناشن هسک ناتآ قوا هکردظفل رب
 نولوق ردذوخأام ندتسانعم حرف یهو ندنسانعم تنمو مر یرب رلرید یر
 حرفلا كاصاف تبصا ما ح ربلا كاصاف تأطخا له تعي حرم ما یرب یمارال
 هدنزو طبرب ( شرب ) ردروک ذه هدنسهدام هخرص هدننزو هزج ( هحرب )

 ردهدن [:یربق كنهمأم نورع یع كرذنم ی ناعن ندبرع یارما هکردیدآ مضومرب

 بوق یک کس هرزوا یزو یهسکرب هلیئوکس كناطو یخ كناب ( عطبلا )
 هبحو ىلع هاتقلا اذا ثلاحلا بالا نم (ےطب ریطب لاق رد هنسانعم ىا

 پولجآ هردو ےطہناق هعطب لاق ردعواطم ندنآ هدننزو لاعفنا ( حاطبنالا )
 :هدنزو فک ( عطا ۱ عسوتسا اذا .یدا ولا عطبنا لاق رد هنسانعم قلالو |

۱۳ 

 تهطبلاو

 ی وا ۳ ۳ ةا فنن و وا
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 ددماغ ی اقشو رونو لرسایم ىلا كنمايم نم ماموهو ديصلا نم احراب تیقل

 روید هنیرلیک ناب یورا ردانللبرمی * یورالا حرابک وهاما * لالا هنمو

 دحاس هلو ةحراب هل یرلن [ یمسف دایص هللرللوا نک اس هدنرشاب رلغاط برص
 هنسن نالوا بایکو ردان هيلع ان رارولیب هروک هرکرب هدهددم تدم قحا رارروک

 یو رهلا ح راپ ن دجا ن ح راپ ردنداعسا ح رابو راردا پرمض یرو زہ لثم هدنفج
 یک ح راب هدرلنو هدنزو ریما ( .ربلاو ) هدننزو روبص ( ح وربلا ) ردندم

 نالوا هلق بحاص هکرد هعزخ نیا عربو روید هدیص ندیک هثلوص كدایص

 رارید شود هدیسراف روند اک نو ( هحرابلا ) ردندشسن "هلسلس تكخوت

 یعط كلاب ( ءاحربلا ) روند شودنرپ هدیسراف روند لوا ةحراپ هبدهک یتوا

 لاق ردهنسانعم یذاو مر تدش اقلطم ردد رفم هدننزو عج کف كنا رو

 ندنظفل هاح رب هدننزو لیعفت ( حش.ربتلا ) اهاذا :دش یا اهربغو یا ءاحرب هنذخا

 اذا اغربت مالا هب حرب لا -رد هنسانعم كمرو تجزو كلبا هدیشر ردفمضتم

 مسا هک ایوک ردندناک نایلوا یدرفم یک بیشاعت هلیحف كنان ( ع.رابتلا ) هدج
 قوشلا ع. رابت هنمو ردلمعتسم هنسانعم دنادش ردعج ندنظفل 2.ربت نانلوا لامعتسا

 ثكجهدیا هتتسو یرجشو ع رز الصا هدننزو باح ( حاربلا ) هدفون و هحهوت یا
 ه ار نالوا میظع كب یتعب هرکنم یآرو رونید هب هعستم ضرا نایلوا یسهتسن

 دونید هیهدامو نما نالوا راکش او رهاظو هیلوا یزورپ الصا هکوللوا قالطا
 رردیا قالطا لبلبا ةراف كا و ردیعسا یسهدلاو كل نب ماع نب ةراوثع جاربو
 ردهنسانعم قمراو هار شیککرب بولوا لئاز ندنماقم رولوا ردصم حاربو ىدا

 حاربلا ىف راصو هع لاز اذا عبارلا بابلا نم احارب هناکم لجرلا چ رپ لاقب

 ردک يد لاوزال هک لوق حاربال كرلبرعو ردندنو حرام نالوا ندهصقا لاعفا
 هلغلوا هنسانعم سیلالو ردیوصنم هلبا ال نالوا نوعا سنج قن ردیک یدک تبل
 تعاوش هک اب وک قالطا حار لیبح ۲۳ 6 رداببو هالتسراو ردزاج جد یفر

 فوخ ندهتسنرب هلغلوا دودشم هدنرارب هلا رادنک یرره یثا ندنرلتدالحو

 راکش  شیا ول ربک حاریو ردینبم هنسهظحالم یرلقدلوا مدقتات هدنرلماقم ب وليا

 ثكحراش مالا محض و اذا روبزملا پابلا نم ار ح رب لاش ردهنسانعم قلوا

 راربد ًافللا ح وب رلب رع هدقدقح هب هراکش آ ش رب هکر دلثم مالک وب هروک هننای

 قلراط هلی وکس كنارو یحف كياب ۲ حرا ( ر مالا چا وو دیفلنا لاز

 دوعق ( حوربلا ) بضغ اذا لوالا بابلا نم احرب لجرلا حرب لاقي ردهنسساتعم
 بولک ندغاص دارم هکردهنسانعم كمك بوردنود یلوص هدایص دیص هدنزو
 ( ج۱ رالا )سو هو ات تو اه او یظلا حرب لاق ردکتک ق ق
 ےس سا
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 حق ( حذبلا ) روند هکنلکسک نالوا ؛دندب كنهسک نالوا ديلا ع وطقم ةصاخ
 حد لاش ردهنسانعم كل و یسرد بوشپ دلکء روس هنن رب یرب رلتلی وا نکررو

 . مماأاسول لاقب ردهتسانعم كايا انغاو تیافکو عح” اذا عبارلا بابلا نم احذن هذ
 قعای روشی ندن ولب هدننزو لعف ( حذتلا ) اهشاونش م یا "یشیاوحدیام

 باس نمی رطه اذا باصلا حذبت لاق ردیمزال كنسانعم ققشت هکرد هتسانعم

 یذاو شو تدش ب كنارو یصق كناب ( حربلا ) یدغای رومغی بولیراپ
 ةغلابم احراباعرب هنم يل لاقو یداوارشو ةدش یا احرب هنم يل لا رد هنسانعم

 نداتبو رجشو هرس هکردبعشنم ندنظفل حازب هدامو هروک هنناپ هدریاصب كفلوم
 لعف الثم رونلوا راتعا یسانعم روهظ اضعب روند هعستم ناکمزراب نالوا یلاخ

 رک ایوک هنسانعم رمظ زود افلا حرب كلذک هنسانعم احارص رلرید احارپ كلذ
 هنسانعم حاربلا ق بهذ رد ح رو ردشلوا لصاح هدعساو ناکم نالوا ترم
 ردندن و ید قالطا حرا هدیص كلذك ردندانعم و قالطا ح اب هب هد لس دو

 ندا رورم هنفرط لوص بودا روبظ ندنفرط عاص كدايص نوجا نييعت٬ تیار

 ماش هلکنا ءانباکا نمهدبا یر هقیدلوا قرص دایص هک ردشفل وا صیصخ# هدي

 ردندن آ ید قالطا هحراپ هبهیضام “هلو رونلوا قالطا حاس هنلباق» كنو رلردنا

 هلقلوا هنسانعم حاربلا ف بهذ حرب لصاو هنسانعم حاربلا ق تب راربد حرامو

 هتسانعم لاز ندنغیدلوا نن یساضتقم نیغلوا مزلتسم یتسانعم هناکم ىف ماقاام

 هنسانعم لازام ح ربام هلغلوا لصاح تابا هّسلا هدنردصت فن فرح ردلیعتسم

 یانعم ندح رایدیص نانلوا رک ذو ردندنسلج هصقان لاعفا نییوعلادنع هکرولوا

 ( نیحرملا ) یمننا یدنلوا ذخا یمانعم تقشمو تدش ندن آ هلغلوا "روصتم مشت

 ندنظفل حرب هک ایوک ردهنسانعم دنادشو یهاود هلیحف كنارو یال تاکرح كناب
 دصق لها هدنتیاکن تدشو جر ردشفلوا لامعتسا هدننروص ملاس عج ةغلابم ردعج

 لاقن ردهلوب ید یسهلک نیغلب هکهتن نوعا ناذا ینغیدلوا هدنل زنم ءالقع نالوا
 رولوا برعم یک ماس مجو و دنادشلاو یهاودلا ىا ءابلا ةثلثم نیحربلا هنم قل

 درص. رولک حرب يج رونلوا قالطا ه هقان هدیزک كب هدننزو هعرح ( هحربلا )

 هحرپ هذه لاق ردینیم هنرابتعا یروہظ كنکل هدیزک دوخای یئدش هدشننزو

 ىج دونید هلن یسا نسا هدنتسومزای ( حرابلا ) لبالارایخ نم قال یا حربلا نم
 زوع بولوا ندناوک یجم رکی رايا یسادشا كنەموقرم حر رواک حراو

 عزا بوبه نا لاق رلردیا تراشا .هدرلع وقت هکتن رولوا دتم كد هنسادتبا
 ينخرط غاص كدایص هکر دیلپاقم حاس حراپو فیصلا ق ةرالا م.رلاوهو حرابلا
 لوقت راردیا مأشت هلکنوب رلبرع رونید هدیص ندا روم یعوط هنلوصو روهظ
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 ك, صوصحرو لجلا ا رگ اذا ربعبلا A لاق رد هنس اتم قلوا هدنام و رثو

 یح د لوشو حدو یا مالا د لاق ردهم س انعم قع ییبحاص هلعل وا لیقت 1

 هدشزو لعف ( حددلا ) ردیدآ قلاب عونرب ح دو یلقلا ینعی یتحدف یا ممالا

 ینعع ةأرلا تحدبت لاق رد هنسانعم كمرو هلا هناکزا شور ننزاتراکن یغد و

 هنالوا ولقاربط قشموب لوق ېلع هیهعستم ضرا هدننزو باس ( حادبلا ) تحد

 كناب ( حدبلا ) هنسانعم هحاس روید هولوح هدننزو هعرح ( ةحدبلا ) روند

 لوا هدرلز و زو دچا ) حدالاو حودبملا ) روند هبهوا شیکک هک

 (حدهلا ) روند هب هباد نالوا ضی یرانایو روند همدآ نوزوا ج هاو ردهبانعم
 ناتک (حادبلاوا ) نداب یا حدی ةأرما لاق روند هنوناخدنمونت هدننزو لقیص
 هللادبع هدا زو ریز ) ځد ( ردیسهنک یراصن الا مصاع نا ندنهات هدنزو

 هلغا وازا وآ بوح تیاش هکر دیسا هدنناوخ رو ردندنساقعع كبلاط یا نی رفعح ی 1

 ( ءاحدبلا ) یدا رولوا روبجم هناوصا عطق رهدنناوخ راس هدقدلوا زاسمد هتان

 ةهباد لاق روشرد هب هباد نالوا عساو یرلیاج و یرلید قلیوا هد زو ء(ےطب

 بویلوا ییاقودرس هنر یر هدنزو لعافت (حداتلا ( غفرا دعسا ولا یا ءاعد

 دبابصلا ناك ] هلادبع نب ركب ثیدح هنمو ردهنسانعم قعش رەئ كشوک
 [ مالا باح ا لاجرلا مهاوناک ما ممزحا ذاف طلاب نوحدابتب یتح نوح زا

 هر یرب مارک باح یتعی ردشلبا ریسفت هلیسهک هرشقم ینظفل طلاب ح راش
 هداننا لوا رک او ید رارشن ] یغعوبق زو راف دواقیحیدیآ راردنا هفیط) و جا

 روما با راو تسعحر هرا و بو دا .E سس ناره هوا تداح مهم ها رب

 یدا راردا تردابم هنتیشعو میظن كر وک ذرعا هللا لوخد هنئروص خاصمو

 لطاب یھ كنهیالو یعض كنالوا لاد ( حدیدو ) هدنزو دجا ( حدا )
 حداپ هلام لکا لاش ردذوخأم ندتسانعم تعسو لصالا ق ردیمسا كنهد وب و

 داب هللا لام تلك | نالفل ىلق لب جاعطا لاق هنمو لطابلاب یا ح دیدو
 كلاعتم یادخ نس نعي شام شالب ید روح دزیا ةتسا وح بح هل لاقف جدیدو

 ردک رک قلوا سرف لها موقرم "هلبح ارهاظ كدلیا لکا ہدوہب نسل صا ینلام
 ( حذبلا ( ردب رلیصقم شرب شامشالب روند هلام هديسراف هللا هلودعم وا و هتسا وخ

 لیصفلا ناسل ح ذب لاق رد هنتسانعم قمراپ لينوكس كن دمحم لاذو يكف كتاب
 یس هلک عضنریالثل هروک هناا كحراش عضت ريال هقشاذا ثلاثا بابلا نم احذب
 قوبقو یردو ردهنسانعم قمراب اقلطم جد هلغل وا لیت حراخ ند ربسقت تقیقح

 مسا حذو هرشف اذا قرعلا نع دلملا حذ لاش رد هنسانعم ق٤ وص یتسهلوقم

 هل مک كاب ( حذبلا ( هنس انعم قوقش رولک حج ودب ییج روند هغد راب رولوا

Xeaarıc:تس ۱۲  
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 قالطا هک ومو هنساتعم رانبد رول وا قالطا هب وتلا ك وكسف او روند

 تب هلیرابع ظيلغلا نادیعلا نمو فوم رونلوا قالطا هظیلغ دوعو رووا
 روبنط كلذک رونید هنس هک سا رک جاغا شلسک هک ندیم كد وع نادیع هلکلیا
 نکل ردروک ذم زاسدا رم هروک هتناب تكخ راش رود هرازاس یرکدید هب وغالو

 قالطا هدروک ذم زاسولزاوا نیلاقو هب هتسا رک هل غا وا توص طا قالطا بلس

 ليم كىا رولک 2 يج ةن ساتعم حدف رول وا قالطا هنق وا را خاو ردءالم

 كناكمرب هلیعض كناب ( ةحوبعلا ) جا هلعج اذا حايصلا هحما لاقب ردهنسانعم

 لعرب هدننزو لزلزت (ح ۳۱# ) هطسو یا ناکلا ةحوبح دعق لاقب رونید هنطسو
 ماقملا ف نکع اذا لجرلا حح" لاقب ردهنسانعم كليا رارقو نك هدنآ بوريك
 اذا رادلا مع لاش رد هن سانعم قعراو هتس هب روا كل زمو هناخو هيف لوللاو

 بورک هر خدو هدننزو هلزلز ( ةحخلا ) اهطسو یاراص ینعی اهطسو

 یاسنا تعاج ده و می یعع لج 1 خنک لاش رد هنسانعم تلیا را رقو نک

 قف مه لاش رد هنسانعم قللو و قلزوحا هدننزو لاعتفا ) حاعبالا ( زد هت انعم

 .یغانوق كلذك یشاعمو هقفن هلتسن یی ( یصصلا ) بصخو ةعس ىف یا حاصبا
 هدننزو دفدف ( ج۶ ) رد رلذوخأم ند هح وبح رانو روند هرلمدآ و ل زمو

 ی
۱۷۳ 
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 یط عو لوط هلیحد كناب ) حابعلا ( ردفو رعم هلکع د با صقلا ےح ی < ندنیعبا

 یا حابح “یش لاق نوسلوا یسیریغ نوساوا بایت رونید هئیش نالوا ربارب سب
 هود هک اسا هرزوا رک زخآو صف كا ( ح اب ) هضرعو هلوطوتم
 یدلاف A عي رونلوا ظفلت نوحا زابخا یکیدنک و بول وا مام هنسن رب

 ۸ یا حابح لاقف یش عدنع قبا ماع یب ضعبل لیق رارید ح ابح ہد ر حمد -
 ةارما لاقت روند هئروع نالوا رظنم دو نیک رح هيه كلاب ( هحابصلا ) "یش قبب

 یدنلوا رک ذ هک ردیشوم كنس هلک ما هدننزو احس ( املا ) نییحس یا ةحابحم

 عابا هنظفل حب هيڪ كلاب (حه ۱ ) ردیمما كنه كسكوبرپ هدهیداب ءاحم و

 حدم ( حدبلا ) لیخب یا جګ میم لجر لاقب رووا داریا نوجا هجوارمو
 قعرایو هعطق اذا ثلاثا بابلا نم احدب رها ح دب لاق ردهتسانعم كمك هدننزو
 هب رمضاذا اب الق حد لاقت رد هتسانعم قمرواو هقشاذا د وعلا حد لاقت رد ةنساتعم

 ههدیاذا مالاب نالف حد لاق رد هنسانعم كلشيا نڙسنا یتیعی ههادبلاب یشیارو

 هلا اداوزات نولاخو هب ح اباذا رسلاب حدن لاق ردهنسانعم كليا نایع یزارو

 تحدب لاش ردهنتسانعم كعرو هلا راتفر كرهلیکوب بولیک | یک لابنون هناکزان

 رجا ندنلب ناوپح هلفلوا ضآ كب دوو كاکفت ابف ةنسح دیشم تعما5ا ةأرملا

 هدنام و رفو

E 3A یا 
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 ند_اتلقت طارفا یثا ندقلوا سفن قيض دوخای 7 تدش هدننزو دوعق

 اعولا و اه | و اعا لحرا عا لاش ردهنسانعم ىق !مقیا یک رلکیا هلا یدنقتص

 هدنن زو مک اد ( مالا ( رج وا ضم نه هدحم لس نه رحز اذا یاثلا بالا نما

 (حونالاو) هدنزو فتک ( عالا) و 2 کر رولک 2 یج ردلعاف مسا ندا

 ندیدن کک روڈ A لوش هدننزو ربق هلیعض كنه زمه ( خالاو ) هدننزو روبص

 ی لاق هلوا ردنا اا هیس لخح رک در ندر هدقدنل وا بلط هنسن رب

 نکردرکس 0 روند هن آ لو حولاو الع هنع لعس اڏا او حوناو ا

 رق رقیرج اذا حونا سرف لاق هلوا ردا ریک ریک یوص ندنزاغو یک رلکیا

 هدیابع هکر بد ح راش روش هب وئاخ رود ود ولیو هصق هدننزو هح راج ) حالا (

 زدندآ ه رق رب هدهماع هدننزو هربق هلیع كنه زمه ( هجا ) ردم وس رم جد یرک ذم

 كصخ* نروسکوا حآو ردلوک ام هکرونید هنشایبكنهط روء هدننزو باب ( حالا )
 كنا و راو یخف كن, ره ) یحاو یحا ( رد هاکح ندش وص یسروسک وا

 ناسصساو دنسپ هدقدروا هناشن زادنا رتناتا قوا هکر درا هک بیت ةصاخ هل سصق
 غ لوف له لنوو یک او ید تیره( حآ ) رونلوا داریا هدنعقوم
 رونلیوس هیسک نر کیا بود ها رک ا ند هنسن ر 1۳ كناح و یدم كيءنمه
 ۱ وید ردفیطل یک یضایب كن هطروع ردلکد هنسن كجدبا ءارکتسا هک ایوک ا
 / ردنا دیعب تدر

 ۱ ۳. لاش ردهتسانعم قلوا كانح رف هلي كوجو كلاب EN "4 ءابلا لضف #

 تاكا تالان م اعگ هی ک لاق و هب ح رف اذا بارلا بابلا نم اڪ "یاب

 لعفت ( عت )۱  ا عم كلبا ناداش هدننزو لیعفت ( ا ) ةفيعض اكل

 ek يك كلاب ( ةعلا ) جنب اج# هتك لوقت ردعواطمند | هدنزو

 دیدش كب اضعب رونلقوغوب د وا بوئللاتح سس هکر وند هنس هض راع ینلقنغوب سس

 ندق وغوص و ندنن امصنا هزاغوب كطاخ ول زوطابو ولتدح رولاقندقبفچ هیلکلاپبول وا ۱

 هرژوا روک ذم هجو یسس كنهسکرب هیت ف ( ملا ( ردآ ثدخش ند هبط راع راشو

 ةنوشخو هح هتذخا ۳ ا بابلا نم اح ا تح لوقت ردهنسانعم قلغو

 تف كلذك ( حلاو ) هلیدیدسدت كناحو ىف كناب ( حلا ) ن و
 كناپ ( ةحاعلاو ) هيض كرلاب ( ةحوحلاو حوعلاو ) هدننزو باتك ( حاصلاو )
 هحوحو احوحو احاح و اع 2 واح تب لوقت رد هیانعم لوا هدرلن و رف

 ( م.الا ) رد ردصم ید نداب یکیا ےک ےک نتف سب ثلاثما بابلا نم و

 حراش رونید هب یشک ولسس قوغو ردتفص ندعبار باي ف كنابو كن, مه 7

 ءاح و رد دیگ سا هک روند هګ هدش وه نوسل وا یضراع د رکو قلخ 3 کرد

 ےک ع ع ع عع تتع
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 ا ا اا دالا تا من
 حالا ( هنسانعم زس روټد هوت رواو هب هد رپ هلن ال تاکرج كنم به ) حاح الا (

 بابلانم احا لج را حا لاقب ردهنسانعم كمروسکوا هللدیدشت كاحو حف كنەزمه
 نالوا رعطم هدنوردو روند هغلزسوص هلیعض كي:مه ( حاعحالا ) لعس اذا لوالا

 ما و درد نالوا ضراع هدک ر وب ندهصغو خو رونید هب هنیک و توادع و ظیف

 هدکروب ندنزحو م هدرلنو هلیحف ك رلهرمه ( م>الاو حالا ) رونید هشزوسو
 ندیورد درد ھل رسک كنءرمه ) حاثحالا ( روند هشزوسو ماو عجو نالوا ادب

 لاقیک یرلک دید لیوا ردهنسانعم كلیوس قوح ینظفل حاحاای نالوا لاذ هتاکش

 یدنلوا میخرت ءاي یدبا یساحا اب ىلصا كنوب حاحا ای هلوق نم رکا اذا دز حاحا
 ےھت اذا لجرا.یا لاقب ردهنسانعم قاتریآ زاغو هدننزو لیعفت ( خحأتلا ۱

 هدنس هک ننظن هک هتن یدلوا لدبم هبای هیات ءاح الاقثتسا یدیا جا یلصا كنوبو

 هکرد حالا نبا هلیسهینن ریغصت" ( هح>ا ) ردشلوا یتظت هلبلق هناي هينا نون
 كلروش ود بولیزو هنسنرب هدنزو دوعق هللا همه یاز ( حوزالا ) ردندراصنا

 نم هضعب ادو ضبق اذا یناثلا بابلا نم احوزا *ییلا ح زا لاش ردهنسانعم
 ًاطابت اذا لجرا حزا لاق رد هنتشانعم كمکصک و قفلیوا بونلوریکو ضعب
 هدندب و تلز اذا مدقلا تحزا لا ردهنسانعم قعاق بوحروس قایاو فلختو
 (حزألا) ضبنو برطضا اذا قرعلا حزا لاقب رد هنسانعم ینمانوا پو آ ربط
 ادا لحرلا حزأت لاق رد هنرس انعم نیلکح ورکو كغ ورک دوب هدنژو لعف

 فلخ# ندلاعف نساحمو لاصخ مراکم هدنزو روبص ( حوزالا ) سعاقتو فلع

 نورح و مراکلا نع فلخم یا حوزا لجر لاق رونید هصخث هبا نالوا
 نورح یا حوزا سرف لاق رولوا ردیک هسوریک هکدروس هک روید هب آ
 اصشا لجرلا حشا لاقب ردهنسانعم قلراط هلع كن همم نيشو كن مرمه ( شالا )

 نیغراط هک ردیفدارم و هدننزو نابضغ ( ناعشالا ) بضغ اذآ عبارلا بابلا نم
 یسنک كنءزمه ( حاشالا ) یک یضغ روند یصشا هدنشژم رونید همدآ كانمشخو

 رک ردنادرک هزیوا هدنزرط لیاج صوصح هبرع ناوسن هکرذهتسانعم حاشو_ هلیضو
 یمه ق ذم هدنرلنزو رییزو ریما هلباف ( جفا ) ردقجهلوا ینلناد رک كيرع ناوسن
 قاوفوزبوجاسندنعجو تدش هرای هلاصف ( ناحمالا )ردعضوم رب بیرق هندالپ
 عجو برض اذا ییاثلا بابلآ نم ااا ح رجلا جا لاقب ردهنسانعم قلزصو

 (حونالاو ) هدننزو عدم ( حنالاو) هيلوكس كلونو یصق كنءرمه ( الا )
 د وب

 و یر ak ی یا یا ام یا تا ین تا
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 ءاجههلا مری تعقو لاقب روند هلادجو كنج ردزاج هللا مصقو هدننزو ءار
 هلاقم و لاتف رد ردصم ندهلعافم هدنن زو ج رع ) جاهلا ( برطا یا یجعهاو

 حایه ردندیماسا هدننزو دادش ( حج ایهلا ) هلاف یا اجایه هحاه لاش رد هنس انعم

 نوجا شارغوا هدننزو لعافت ( جالا ) ردرلئدحم نارع نجایهو ماطسب نب

 لاتقلل اوبئاوت اذا اوج اېن لاق ردهنسانعم قالتا بوبا رصص هرزوا یرب یرب

 رونید هب هقان نالوا دنموزرآ بونکح تیاغب هانطو هدسننزو بارحم ) جايهملا )

 ىشيد "( ةجاهلا ) روند هود كکرا نالوا راص وص مدقم ندرلهود راس اعادو

 ىلصا ردندظافلا نالوا دراو اشؤوم ارهاظ رواک تاجاه یج روند هب هغب روق

 یوک نافوط و هنتروف هک|ردکید نارو موب هلتفاضا ( جه موب ) ردهجناه
 هض زال وش ) دحماهلا ( رطمو مغوا څر مو یا ج مو اتمو لوقت ردقحهل وا

 ضرا لاق هلوا شمرارص دوخای شروق یناو'ربسو یریاپ هکر ونلوا قالطا
 ردهتسانعم ق٤ روق یرلتوا هدننزو هدافا ( هجاهالا ) رفصاوا اهلشسپ اذا هاه

 شعروق یرلتوا یریرب هزوالصا ( جایهالا ) هتسا اذا تا حرلا تحاها لاق

 ناھ ( مه ) تاللا ذحماه اهدح و اذا ضرالا جدا لاقب رد هل سانعم قلو

 هقا لیا وکس كیج و یرمسک كناه ( مو ) هلیسان هرزوا سسک كجو یرسک

 ردندنناوصا رازآو رجز صوص هنممق
 اوبو ردیدآ عضوم رپ هدنرلنزو برضیو عنب )ج حاي ) 4 متحعلا ءايلا لصف

 هل غما لوا NE های نعي قم هنن زو رفعح هب وپیس ا کذ ید هدنسهدام

 هدنساصق دنق رمو ردهدلب رب هدنتلایا زاوها هدن زو دجا ) جدا ( یدد ردیغابر

 بلق رود هتنز یر اک دتا ریبعت كزالب كنا وسن يخف كنار ( ج رابلا ( ردە رق رب

 اا حج رایو ردي رعم یس داف ه راب هروکح هنا كح راش راربد جد راوسو

 هلي عف كنارو یرسک كمزه ( ةجرايالا ) ردندنيدم جراي نب یصن نب ليذه

 ةرايا ویو رولک جرایا یی رد مسا فورعم و لهسم نوج* هنوکرب ءابطالا نيب
 ام كهله س توقف هک ایوک هک رید جزبم ردکءد یهلا یاود ردي رعع یانو

 ادتاو ردشقوا قالطا نوه*بدلوا یصاصتخا هبیناعس تردقف دزا ندلاعفا

 ردروهشم هلتفاضا هتفلوم ید یرار اس. ردیکح سو رقلیف ندا فیلأت یرلج رایآ

 هد هیلقص هل رسک اضعب و یوکس كيج ( جای) یک طارقب ج رایاو سونیلاج ج رایا
 یرلکدید ایلیجو ایل هددیفسرح الاح هل رسک كفاقو كداص هیلقص و ردیدآ هعلق رب
 ردعقاو .هدنساذح ایلنا هک ردءرمک هویج
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 هد مژپ یسهرهج هلبببس عج ورب دوخاب هتالوا یرلطخ فاع هتنول هدنرلف رط ییا

 ندهضراع یریغ دوخای ندنرارح هدننزو لاعتفا ( جاتهالا ) روند هکیک شلوا
 رح نم فعض اذا لحرا تها لاق ردهنسانعم قتلوا نویز و فیعض یشان

 لیذ اذا ههحو ھا لاق رد هنسانعم قلوا هد م ژب یس»ه رهح كنەسكرو هريغوا

 تقخ و ردهنسانعم قلوا شووم شراق هنسنرب هدننزو هحرحد ( هحرمهلا")

 هدوپب و لطاب و روند هنسهطاعشو افوغو وب رغ كسانو رد هنسانعم تعرسو

 ناوقنع ( ناچرمهلا ) ردهنسانعم كليوس هد روش قشراق یربخ ربو ردهتسانعم

 هدتنزو سلع ( حرمهلا ) رونید هنورغو افوغ كسا طالخا یدو هدنزو
 كناه ( جالمهلا ) روند همدآ یرا شيا نالوا یضام هدلاصم روماو راذک راک

 هک روند هب وی قیرآ لوشو رووا رییعت راوعر هکروتید هریک راب هغرو هلل رسک

 اهلازهل ابف خال یا جالمه ءاش لاق هیلوا ىمسق كليا هدر کک ندنفلت و ژ

 ردبرعم ندیسراف وو ردهنسانعم كروب هغرو هدننزو هج رحد ( حلمها )

 هرزوآسای ریغو مهم هدنلعاق مسا ردم وس ص رب یع هدحابصم نکل

 روند هش داقنم و مار زس وع ص هدننزو ج رحده ( خمیا ) روند حالم

 هدنچجر تكنساا دلو هدشزو لعفت ( جهتا ) داقنم للذم یا مهم سا لا

 تذخا و كرح اذا لیصفلا ج لاقي ردهنسانعم قلشب هتکرح بوللناج هیکی
 کدو عبطلا فیفخ و قحا قرهلوا نوزوآ یو هلنیتحف ( ج وهلا ) هيف ايلا

 بابلا نم اجوه لحرلا جوه لاق ردهتسانعم قملوا ناوق لپ هک رلا عیسو

 ندنآ هدننزو رجآ ( حوهالا ) عرسنو شيطو قج ىف الیوط ناك اذا عیارا

 هکروشلوا قالطا ههقا لوش ءاجوهو ردیئنوم هدننزو ءا رج ( ءاجوهلا ) ردتفص

 باعتا تسودنک هلغلوا یتفاجو جوه هکایوک هلوا رروب هلتعرس اعاد هسقت
 ىج روند ههدددش څر نالوا ردا اوهرب بورابوق ندنرب یزارداچ و ردا

 اعف ( ناجهناو ) هلیئوکس كنايو ىف كناه ( جلا ) هلی كناه رولک جوه

 لاقي رد هتسانعم قعزوت بوپوق ندنرب یک زوت هنسنرب هیسک كناه ( جایهلاو )
 یدعتم هتسانعم قعزوئو را اذا یناثلا بابلا نم اجایهو ااجهو اجه "یا ج اه

 ردببس هتناجه هک ردهنسانعم قمهصوص یمق هودو هراثا اذا هجاه لاق رولوا

 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قعروق تابو تشطع اذا لبالا تجاه لاقي

 هدرلنو هدنن زو لعق ) جاو ( هدننزو لاعتفا ( جایتهالا ( سس اذا تسلا جاه

 جاه عب ج۶ و "یا جاتها لاقي ردهنسانعم قعزوت بوپوق ندن رپ هنسنرپ
 هب» ود ثكک را نکریکو روند هرغیآ شا تکرح یوهش هدننزو جر اخ ) جاهلا (

 ۱ ( ءاعهلا ۱ رونلوا قالطا هبضعو مشخ نالوا هرزوا نازو هلیسهدازو روند

 ءا رڪ
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 هنعون ربو ردیالوب جفن مامن هک رد هلیله هر هنهایسو هلیلهیراص هنعویراص

 هدهدععو عفاد یعادصو ظفاح یساوحو لیرم ینعاونا قانخ رولوا یسابرمررید باک

 هدوېب هدننزوج راځ (جاهلا ) ردلداعم هندوحو ونابدکنالوا هربدم هدهناخ رب یدوحو

 لیصح الب مالحالا ریثکلا یا خاه لجر لاقب روند هصخش نالوا رروک رایور
 نم اجه نالف یه لاقب رد هنسانغم كم رو ربخیرلهدام نایلتانبا هدنازو مف ) لا (

 كندحم مان یشلبلاسابعلا نب دج هکردنداعسا مهو هب نمی الاب ربخا اذا یناثلا بابلا
 هکر وید هرایژر نایلوا یتیحالص هریبعتو لیوأت هلیضكناه ( مهلا ) ردیعا یدج
 ردهنسانعم كليا افخا هل رسک كره ( ج الهالا ) روئلوا ريبعت مالحا ثاغضا
 یسهثج یک یالسرا یک هلبسک كناه ( ةجابلهلا ) ءافخا اذا "یشلا ها لاش

 هعوجم یتطاب و یرهاظ هصالخ لوک ا یک رغصو نادانو شارابو قجاو یربا

 یا ةحابله لحر لاش رود هیسک نالوا جو شره عماجو بويع و یواسم
 هڪ ردلوقنم ندرجا تلخ هک رد حراش رش لک عماج لوک | مدف مک قجا

 یربا كپ یسهثج هکرد هسک قحا لوش هجابله مدلیا لاوس یهجابله ندیبا یعارب
 یند هعفد چاق رب هبیباعا لوا هدعب یدد هلوا لوک ا تیاغبو كویب یرلقایاو
 ٌةعفد یدیا رلیا هدایزو مط ید فصورپ هن ریست هدنس هعفد ره مدلپا فداصت

 هع و عماج ی هعبق فاص وا عیج یونعمو یسح گردد اوت هحابله هدا رخا

 روند هدروغو و هد وس وب وقكب هحایاهو یپننا یدرب و ماتخ ود هل وا تاه و رکم ۱

 هدوس وو كب هدرانوب هدننزو طبالع ( جالهلاو ) هدنزو طبلع ( مجله )
 كنيس یرویس هک رونید هکنیس قفوا ع ونرپ هلنیتحف ) ممه ا ) روند هدروغوو

 هدیکرت رارشوا هنیرازوک هنیرازو كنم یک و نویق و كشا رولوا هدنزرط
 ردوعمه یدرفم روند هنععق یک و نویق لوزهمو نو زو روللوا ریبعت یسوای

 لاجرو قجا یا دعمه لجر لاق روند هرا هک قجاو هبلوحو نیتشاشو هلاه
a8شاعمو هنسانعم عوج روند هغلحآ و روید هران ویق یشید هحوقو يج یا  

 نوحا دیک اک س کا ممه ةغلابم ( جاهلا ) رونید ءریبدن ءوس نالوا هدنص وسخ

 بوشراق هنر یر خاهو صعاش رعس لاق اک اه ج لاقت رول وا دارا

 تسنابوحو یهو رک ناسنا هفلتحم سانجا سەد رکمس روند هثش ناروط بوتقلاچ

 ٌةعفد ییوص هود هلیوکس كيم و یعف كناه ( ها ) یک یسیروس ناویح
 اذا لوالا بابلا نم اعمه لبالا تعحه لاقب ردهنسانعم قفاف بوحا هدهدحاو
 رعمها لاق ردهنسانعم ًافخا هللرسک كنءره ( جابهالا ) تیور یتح هنم تبرنش
 یفدج اذا سرفلا عیمها لاق ردهنسانعم كم رکس هلمادقاو دج تاو هافخا اذا

 كنبزومالوق یلع ولنراف كوحو رونید هکیک جک «دننزو ربما ( حلا ) هیرج
a Saa aaa aT Tn9م  
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 یحف كناه ( هحارهلا ) رود 4 ۲ نالوا هدنودو هدنور یکوص هارو هادی

 هدنزو هج رر ) دح رهلا ۱ روند هتعاج شااط هب ید رق ال هل دن دشت كنار و

 هج حد ( ةحد رهلا ) روند هکفلشیا یئوکو شوک بویفلشیا نیتفو مکح شیارب

 ( حزهلا ) اعیرس یثم اذا لح را جدر ,ه لاق رد هنسانعم كرو كاج هد زو

 هتسو قرش یهارو مرتب هللا زاوآ شوخ ردعسا لف كن هم او كناه

 دام یک لک ںی طاح بودبا كاتبرط یاس هک روید هانغو دورس یسلوقم
 براقتم و درادتم یظافلا اقلطمو روند هزاوآ نالوا هصلقوغوبو دیلبا نادنخ و
 یم هانعمو ج زره رگ ندن را ضو رع ع روشد ۳ نالوا مظسم قره وا

 روک ذم هجو هدنناوخ رولوا ردصم ج نهو رد راقتم یسازحا ا ریز ردشغ وا قالطا
 اذا عیارلا بابلانم اجزه ىنغملا ج زه لاقي ردهنسانمم كليوس هتفکو هتس هرزوا

 كالیوس رمش هدننزو ج رهرح رعاش هل مک كن ءرمه ( جارهالا ) ج رهلادشنایا مارت

 ( ج ہلا ) زج راو لمرا لاقب اک ج زهلابیا اذا رعاشلا ج زها لاق رد هنساتعم
 رد هنسانعم كلبا تاما Ay هدرلنو هدننزو لیعفت ( جزملاو ( دراو لعق

 بوروق یاب هسک نانا قوا جر زیو ج زهلا دشنا اذا ج رهو برطملا ج ره لاقي
 سوقلا تج لاق رونلوالامعتسا هننانعم قمهد رقنط یشیرک هدکذربو داعک

 لاق رود هرادقم ر ندهصک هدننزو ریما ( مییرهلا ) ضابنالا دنع تتوض اذا
 یر یر قص قص هدننژو طبالع ( خارهلا ( عیره یا لیالا نم ج ره یضم

 كنو و اکرادتم یا اجازه اوص تععس لوقت روید هزاوآ ندیا+ روهظ هدرا
 بسا كليا تب هدنس هدام ج ره يک یرهوج فاوم هدنروصو ردهدناز یی

 طالتخا و ردهنسانعم كابوس زوس اهاتم هدنزو هج رد ( دجرملا ) ىدا

 (جرهلا) روند هدروق كباچو تسح هلن رسک كناه ( ج الزهلا ) رد هنسانعع توص

 0 هل هلا ( عیرس یا 8 ھ۵ ملظ لاق زد هنسانغم لالاجو تسح هدننزو نیس

 ا تنسو كاه ) ام ( وده داف توص 2 ES وو هحرحد

 عر كنیشاومو باود هدننزو  لیعقت ( ملا ) رددآ هب رق رب هدنسهکل وام ع

 ایم هلام e لاق ردهنسانعم كليا هح ر, کن یرب بویغا هش وخ شرو رو

 هدنن زو ربما ( جا ( رد لب را تعا یشاوفو باود ریعط یا امعر دج اذا

 درفم یک لیسح و ارهاظ راغص یا میضع نایبص لاقت رونید هرلقج وچ ك ۳1

 هلک الیلقو یتعف كند" مال و یک كنم ره ( تیلمالا ( ردندناک نالوا دراو

 ردو راد فو رعم هلکء د هاه E وا لاه رد هحل عا ید رفم ردیععا فو رعم ۳

 یراص

. 
هتفکس س هلغم روب كي هدتقو یما یهود دوب هلیرمک كنءزره ( جا
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 (جارهلاو ( هد زو ربنم ) ج رها ( هح ره ی٤ ربعبلا ج رها لاش رد هنسانعم ا



AR 

 ندنسانعم موق ناجدهو نر ادب بل ار لرهدک هک رق هل وا 1

 ندا روهظ 2 رهب هربد دز یو رەد هدننزو لعشت ) حدا ( ردذوخأم

 هنوص ج دېت لا ردهنسانعم كليا روهظ كيسک كيك یشان ندفعض یر هزاوآ

 تحدم لاقت رد هنسانعم كلبا تقرو نینح هنیدلو هقانو شاعت راق عطش اذا

 هکرونید هیهرججت لوش هدننزو روبص ( جودهلا ) دلولا ىلع تفطعت اذا ةقانلا
 نایلفلا میس یا جوده ردق لاش هلوا رانیق "ربت یهدنجا هلغلوا هقفو يبد
 كنب رد هلق ربو ردیعا یس رف كنهسک مات فیرش نب بیر هدنزو تاتک (ج اده (

 لجر لاق روند هیسک نالوا لو كب هلیس هی لعاف مس ۱ ج دمسلا ) ردیمسا

 تكناه ) ج رهلا ( رد هنسانعم لاعگتسا رد یم” ردص» رز .عف ا نالع یا ج دمتم

 رده: باش تاش ود اتکا برحو لالتخاو هتفسات لوکس كار و یھ

 هدزعاسل لتفو طالتخاو دنتف فاوعقو اذا یناثلا بابلا نم اجره ساثلا ج ره لاق

 هنظفل جره ردراو یریبعت یدلوا ج مو جره بوشود هنبرب یرب سان ید

 كن هنسن رب ج ره لصا هروک هنناپ كن هب اهم روشل وا ظفلت هلی وکس كنار ج رص جواه

 ردع وضوم هتسانعم طاخ دز دراراسو ردع وض وم هتسلوا عمو ر

 هزوسو احوتفم هکر اذا بابلا ج ره لاقب ردهنسانعم ققارب قحآ ییواق ج رهو
 .تیدط ایف نالف ج ره لاش رد هنسانعم كلنا مالک طاخ لوق ىلع قفلاغوح بولاط

 اجره هت راج جره لاق رد هنسانعم كط عاجو هيف طلخ وا تک اف ي اذا

 عاج ترثک رلب رع هکردندانعمو هکرید جرتم اهعماج اذا یاملاو لوالا بابلا ن

 هکیدلیا ع اج هدنناقوا میج كنههکینعی راربد ءاعج ليل اهج رم نالف تاب هدننمض

 كموحم يلوتناو ردیسیونعم دیک أت كنهلیل یسهلک ءاعج ردکےد یدلیا عاجقوح
 ردهنسانعم كقک بود رکس دوخای بوشا ههزود رب یکوص تو هناوآ رظن هنلحم وب
 ندنتدش كناوه ترارح هود هلته ( ج رہلا ) ىرج اذا سرفلا ج ره لاقت

 بورارق یرازوکو بونزکح یشان نداتلقل كن آ هلکلروس نا رطق قوح دوخب
 اذا حبارلا بابلا نم اجره ربعبلا جره لاقب رد هنس انعم قلوا نيغيابو E مر

 نويو قجا هلرسك كناه ( ج رهلا ) نارطقلاب ءالطلا ةرثكوا رلا ةدش نم ردس

 هلت مک كناه ) دح لا "زر روند هیس نالوا نو زو فیض ال طم و روند همد1

 هداوهیما یهود هدننزو لیعفت ( جرا ) رونلوا ریپعت هدایک هکروئید هبا عالم

 ىلع هلج اذا ريدعبلا ج ره لاش رد هنسانعم قا هتش رس هلغمرو بوروس كب

 ینیددشارغوا بو رقیح هرزوا رونابب یجرو ردس یتح هرجابلاق ینعی ریسلا
 هرحزو هب حاص اذا عجل اپ جره لاق ردهنسانعم كايا رحزو فک ندهنس

 اذا االف دلا حج ھ لاق رد هنسانعم كلا ه را ندان یب راش كردن د وخاب رج و

 LAL ید سس تو
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 | لاق رد هنسانعم قلوا لماع اتسم هایدوخ یاد سست روشم هسک ر و ررحتسا یا

 . هک روند هرابغ لوش هدننزو هیاعم ( ذجاعفلا ) هیار بکر اذا نالف عهتسا

 روند هیسک نادان و قا و هلوا رردصاب بوتروا هلقاربط یرلهننن نلک هنک وا

 ( ع ) رونید همدآ زغعو قجا هدرلن و دلیعف كرلاه ( ةجاهععلا و ج اهعهلا )

 ردندنناوصا رازآو رجز صوصخ هنسق یکو نویق لینوکس كرليج و یعف كرلاه
 وبشا یکیدلیا داهشتسا ردشلبا طلغ هلکءد ردینبم هرزوا ج یو یرهوج

 | رذدلعا كب رع نوجا نزو ترورض عاش هدنعارمصم * هقعا کک هیشخم قرفی#

 هدیکرت ردندنناوصا رازآو رحز 9 هنس كوك هلیعف كرلاه ( جو اه )

 . یجرب هدنزو هلزلز ( هج#ج#ا ) ردزناج هدهلینونن كنیرارخ آو ردهدنرپ شوا
 اذا حیسل اب کک لاقب رد هنسانعم قمرقیح نوعا فيو و فو رحز یرولاج

 لجلب جک لاقب ردهنسانعم كلبا راز او رجز ود چه مه یهودو هب حاص

 و لاتقو كنج كنس هفاط دارکا هصاخ هجو و جه هل لاقف هرجز اذا

 رونید هناویح كک روا هلیحفكناه ( ج اهلا ) زد هیاکح ندنژالفلغو دایرفو وب رغ

 هب هود نوزواو روند هبهود كک را نالوا دیدشو دنت یسروک بوب هرکوک و

 رونید هتفآو هیهادو روند هیسک قجاو هدنک شارتاو روند همد آ نوزواو

 هرب روب نالوا كب یغاربط نایلوا یرثا تابن الصا هدشنزو دف دف ( جا (

 دن ویق جوق هدننزو طباع )جا ( ةبدح ةبلص یا عهجت ضرا لاش روند

 هنسانعم بورش ءام رولوا ولمحما هکر وتید هبوص نالوا روشهنو ولتط هلو روند

e۱ ) روند ههنسن ولتماخطو یریا هدښزو طبالع (  (eزر  

 ةقانلا تڪهج# لاق ا اف قعاج تولک قو قعروغوط كنهقا هدنزو

 | هتنوپ كن زوکو ا تفح هک رونید هغردنوسی هلی كناه ( ملا ) اهجاتناند اذا
 : هن رزوا یدازوا نوزوا هدصوصخ رپ هدننزو لاعتفا ( جاجهالا ) رولی رک
 : (نایدهلا ) هيف یداع اذا سالا جدا لاق ردهتسانعم كليا یداعو لغو بولوا

 هج هتسهآ قرلصراص هنسک هدروظناسو ریپ هدننزو باغ ( جادهلاو ) ران اعف
 . یشم اذا یناثلا بابلا نم اجادهو انابده محشلا جده لاق رد هتسانعم كروب
 هدنزو لح رفس ( حدجدهلاو هد وداد ) جادهلا ) شاعتراق اد ور

 هنس روا هقا هللاحف ( ةجدهلا ) روتید همدآ ريب نییرو هح هثسه ۱ قرالص راص

 بارع( ج ادهلا ۱ ردردصم هروک هننای كحراش ردهنساتعم كلبا تقفشو نینح

 ۱ هد زو ره وح ) حدوهلا ۱ روند هب هق ات ندا تقرو نح كب هندلو هدنزو

 . رد هقشد نده فحم و و ردیما بوکس هن وک رب صوص هنس هغ اط ناو هد رفقس

 ریبن یجوف الاح هدرلا روبو لج کهدنلوب مچ هکرولوا ول دبق یتسواو رودمو

 دید ۱
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 رارومغپ هک روند هرلرپ ی نو جوک نات وا رفح برو كليك ا وصو رول وا
 رفح ناو فا وم را را ند رلنآ نامز ربودیف آ هرلاروا ییوص دلار رفا

 هعاس ءرزوا یداع کل ږد هدنروص ردصم ارهاظ .هعرک ا
 هلیحف كناه ( ج.اوهلا ) ردیمسا كراروقح لوا هرزوا روک ذم هجو هک رد لبا

 قمدوا هلی وکس كابو یبحف كناه ( ج9ا ) روال وا قالطا هرلداب هجن رب هدهماع

 یدورو ندشلات باب كنون هبض اذا ثلاثا بابلا نم اھ هه لاقت رد هنسانعم

 ئاخ هکردتخل هدنظف) e هلیصف ك ددشم یایو كابو كناه ( ج:91 ) ردذاش

 كابو ی ده كناه ( حج ربهلا ) روند هبهسک نالوا تعفنمو ريخ ی رد هلا همع#

 روند هسک نالوا لاتخمو ریکتمو روند هشیورو نالوا فیفخو عیرس لینوکس

 یرموو روند هول هجالا شقنمو رونیذ هیسک نالوا درو راومهانو قش راق و
 هحوق و ردتا هد ھلب رک كنارو كناه هدانعم و روند همد آ دنهونن زوق ول ةه

 شش دنس هل وقم تای هدننزو هح رح د ) هح ربهلا ۱ رود هکیک هحوقو هزوک وا

 لوس هدنز و ده سره ) ج رهلا ( انان یش اذا لحر ا GR لاش رد هنسانعف و

 هلکش زورب ا اج بول وا هد وس ر ۳ قرص نزاع سا ترک 5 هت شل رک یاب |

 ءاه یدنل وا سد هک رذیفدا رهو هدننزو جا ) ججما ( هل وا شلوا هاو دساف 1

 ها هک روند هض را زارد و رود لوش و روند هو رد نر ردو ردهلدبع لدرمه "

 1 رلنهاک و هلوا ردنا لاجتسا ود مهدیا مطق یاروش مدقا نآ رب رلتدبا كولس
 یی رولوا قلعتم هنن راغاکحا رک روند هب یک رج یرلک د رح هرزوا ر درلدطافو

 لاش هن اتع قمقب یان رار ول وا ردصم چو خو هدننزو نامر رولک ناعه

 و و هدننزو لیاک | ) شم عمه الا ( همده اذا لوالا تبابلا نه (هعح و اه تیبا ا

 ضرا رد زباج كف كب Hy هدا زو ماطق ) حاعه ( 2 ههرد نیرد ید

 ol ا ی یک رج شاپ 1 رد و او شام ندروک ذم مچ نالوا هی تاتعف هلن وط

 ر اک د و دود زس ر وشم ات رلد رع هکر دندن و ردشغت وا لابعتسا

 بکر نالف هدکد ایا ت٤ ع هقب طر سقف رو زهر د وخأت ترظابف هصوصخرپ

 رد فا یسهجر هدار وب كنج رم حا ة2 ادو ,EN بکر رازبد جاعه

 هدند دص منم و فک ۰ لددنسن رب ین هسکرب هکر دظفل رب يس هی هينا ) كيحاعه (

 دحاو الب یک یرلەک كيذاذه و كينانح و قیام و رولوا دارا هدقدلوا

 "یداوو و زدا منم ادک مو ار کم هک بوک رددظاقلا نالوا لیعتسم قرهلوا هم

 هدکهاگسشب نقص نقص هکای وک رددوا 83 ج نالوا هتسانعم قم
 کسا لاقت رد هنسانعم لاهتسا ( ج اعهتسالا ردهدنیدداو كعد راو

 1 كءروب قلاح قلاح را ویهات قشراق و یش و اذا بوثلا جره لاقت رد هنسانعم كليا :

annee AREN. 



44 

 دنک دعب نم پودیشیا ساب کا رها اطعاو صیصخم هنندالوا ضعب هدننایم
 | هعضاوم و هک ږد )| راس ا لاؤسو بلط هنس رب هلیهحو هبه دوخاب ضرف

 ۱ .هتمو ردشغلوا قالطا خلوت هلفلوا ناطبا یرخ آ ماو راهظا یرما رب هلغلوا
 ۱ | سلام اشرف هدلو ضع هایح ىف لالا لعح وهو دوقعلا ف خلوتلا كلام لئطبا

 ۱ ناشخد هلن رسک كنهیا مالو یحف دواو ( 2 اولو ) هلاوس نع نوع دقنیف

 رد رپ تروع هکر رونید هحرف هدشزو ناتک ( جامو ا ) ردهدلب رب هدنسهکل وا

 رد هيف كلونو واو ) ولا ( ردقل وا هلم هم یاح نالوا خا هدن و نکل

 ۱ هدناس نالوا ریت هوغال لوق لع ردیعسا هكزاس عون رب ندنعق زاس نالوا راتوالا

 1 ردي رعم دو هروک هناي ثكحراش رونید هزاس اقلطم هنسانعم قرعم د وخاپ روئید

 ردي رعم هنو ردید آ ه رق رب هدنساضق فس 2 وو رد زاس نانلوا ریبعت لیز

 | كنلولع بواب شتآ هللاحف ( ناعهولاو ) هلیوکس كناهو یحف دواو ( ولا )

 | كدلوم تدقنا اذا یناثا بابلا نم اناسهوو اجهو میم رانا ج و لاق زا و

7 

1 

0 

 | هنبراتعا اتو کبد كنظفل ران یدارب أ تن وم هد ریسفن و رک ذه لعف هدل ام

 | حد رال لاش رد هنساتعم كلاي ردعسا E یانعم نتف ) حج هولا ( رد ی بف

 ۱ | رد هنسانعم قوا لعتشم بول واع هیتر PA هدننزو لعفت ( عهوتلا ( ددش

 |[ كنك یسهحصار ۵ رطعو بیط یسهلوقم كىمو تدقوت اذا رانلا تعهوت لاق
 | هتسن قالراب و تدقو اذا بیطلا دحار تع»ه و لاقت روللوا لامعتسا )و

 ۳ الت اذا رهولا ۴ و لاق رو اوا ا ا هنتسانعم قعا ردلیو قمادت راب

 | ۵ € ھو راتلل لاقت روند لاک یسشل ولع ب وا تشد 1 دید كواو ) هولا (

 ۱ . هچاغا یرلکدد قوا .نابص درلیجتفج هلی وکس كنايو یحف كواو ( جولا ) دقوت

 وا یرلک دید قوا نابص هلکلبا رست هلی رابع نادفلا هبشخ فال وه روید

 نکل SIRA هلبا جافا یر 5 دید هژ وب ز هدیک ر هع” هدیسراف هدیدالا نو اق نكمل

 ردلک د تسرد

 ۱ دو و و كناه ( جهل ) € ءاهلا لصق م

 هلا هض راع ضعي یوصعرب هدننززو لیعش ) جالا ) رول وا عقاو ه لس دج كنهقات

 )جا ( ردذ وخ ام ند هم وق رم هدام همر و اذا اهم هجهلاقب رد هنسانعم كمر وشیش

 قالطا هیسکنالوا سفللا لیقث هدننزو مظعم )جهلا دع و دنن زو لعق

 46 ا ر راق کهدرلناب کیا هکروندهکیک لوش هدننزو ریما (ج:1#) رووا
 هدننزو هرهوح ( هج وهلا ) هلوا یرلطح نوزوا یکیا فلاح هنول ردینایمیسهقرا
 كوردو روند هرب لقاروئواو زودعقاو هدنطسوررپ كسکوب دوخایهضرا نطب

 عفدنم ناروا هبءهمثط یدنلیس ییدلیا هلاساو عفد هک رونید هرب یدل وپ تيان



۱:۳ 
 ق سس سس اس سس ۹ سس یا دل سس تست تی یا تی

 اذا هل و اجولو ۾ تببلا خو لاش ردهنسانعف لوح د هدننزو هدع ) ةعللاو ( :

 ج ولو یردصم نکیا یدعتم یسدام ځو وبا هکیدید هیوییم هک رد حراش لخد

 ردشنوا بهاذ هطسو طاقسا هب وییس سپ ردینیم ههدارا یتسانعم هيف تو قلوا

 لاعتفا ( جالتالا ( یهتا ردشلوا بهاذ هنس دعت طس و رخن دز نب دمع اما

 (جالتالا ) لخد اذا اجالتا تيبلا ملتا لاق رد هنسانعم كلبا لوخد خد و هدننزو

 لوقت ردهنسانعم كليا لاخدا هلا باق هیات یواو ( جالتالاو ) هل رسک كره
 یسیخد كنهسک رب هلبصف كواو ( ةحلولا ) هتلخدا یا اجالتا هتحلتاو اجالبا هتبوا

 نالوا یزا رمهو هصاخو لیخد هنطاصم و روما ینعب نالوا یسهصاخو هباطب و

 ییدلیا ذاضا هیلع دمعه هدنلاصم و روما قرلوا ندهناکیی لوق لع روند هیشک

 لاعت هلوق هنمو حراشلا لاق ردقجهلوا ادختک دارم هک رونلوا قالطا هبیشک
 ةناطبلا هجا ولاف يالا [ دجل و نينمؤملا ال و هلوسر الو هللا نود نم اوذخ# مو ]
 قرهیلوا ندنلها كنيشك رب هجلو هدراصب فاوم لاجرا نم كتضاخو ةلیخدلا و
 حج سه ینا یانعم هدندنع هلکلیا تبت ود روند هک ییدلیا داتا هیلع دم

 ربیعت كل هم سک لوث لاا ( ةلولا) م قیصل یا مملو وه لاشو رول وا

 رردا زاس هداروا ند هض راع یسل وقم رومش لیدس ءانیا هکر وشد هب ه رام نالوا

 رولک خوو رولک ج الوا یعج هنسانعم یداولا فطوم روند هن رب ج غروب كنءهرد و

 هب هیهادو تفا هروک هنلّوم هک ردهنسانعم هلیید ( ةباولا ) ردیسنج عج هک نتف

 تلع دارم هدارو ارهاظ روند الع عو ر رول وا ضراع هب ییا ہذا فوح و

 قرلوا مدقم ندنلوف جولولا لجراو ىلوق ناسنالا ىف عجوو هل وا هروب نم

 رب هيد ءابطالا دنعو ردخاسن رمیغت یربخأت سپ ردیا اضتقا قلوا ريسفت فطع
 لیصفت رولوا هنوک چوا ویو رولوا یرب قجهلوا بصنم هدام هدنجا هک ردشش
 روند هبیشک التم هنتلع هاو نانلوا رکذ ( ج ولولا ) ردح ورشم هد هبط بک

 ( وتلا ) ةملاولاب باصم یا ج ولوم وهو لوعفاآ ءان ىلع لجرلا جو لاقت
 لقن ند ویس حراش رردا ج ولو کا هک رونید ها روناج یشحو هدننزو رهوج

 مالک اریز ردهلدبم ندواو ءاترد لعوف یزو هلغلوا جوو لتصا كنو هک ردا
 كنهیحان هکردهنسانعم یاو هلنیتض ( ج ولا ) ردقوب لعفت قرەلوا مسا هدب رع
 ش رام روند رام قحرات وق لاو هنسانعم هقزا روند هرقافوص و ردیعج

 ردلعاف یعع هدشلات و لوعفم ىع هدرلیکل وا رد د رفم ج ولو هننسانعم لسعلا

 لیتشوط هدشنزو درص ( ملا ) رونید هلوب نالوا هدقلموق هلنیتعف ( جولا )
 ) جیوتلا ) یدشوا لادا هات واو ىدا جو لصا كلوب روند هنسپ روای كني وق

 ک
 لاح یاهم یک و هک ردوب یروص رد هلیح ۳ ندهند وقع لیح هدنزو ليعفت

 ویو هو وه

 س

e _ 
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 جدو كنا ویح هل وکس كالادو یف كواو ( جدولا ( یک جدو روند هسش رط

 بابلا نم اجد و ةبادلا ج دو لاقب ردهتسانعم كمسک ینرمظ نانلوا کذ یرلک دید

 صا اذا موقلا نيب جدو لاقب ردهتسانعم كلبا حالصاو اهجدو عطق اذا ىناثا
 ج دوتلو رد هنسازعم نرسک ی ربط یرلک دید جدو دوب هدننزو لیعت ( جيدوتلا (

 هنب رلرنفد كنماحصتا ناود هلیحف كنه ( ةجراوالا ) ردیدآ هدلبرپ هدنبرق دمرت

 هد هيلع تاود الاح رووا تب هیناود تادراو راسو یریم و جارخ هک رونید
 حراش ردقح هلوا یسهمان زور كنس وقم نايح هیساحخ و همانزور كویو راد رقد

 لح ها هلعافا یزو رکا یدلیا رکذ خد هدنس هدام جرا یو فلم هکرید
 یدلیا ثاعر هلامحا ییا فا ومسپ رداروا هسا هلعاوف رکااو ردار و ی

 جس ( میسولا ) رولوا هلعافا کرده اطا یوه هلقلوا ی یہ هراوا نکل
 لاش رد هنسانعم كم رو هلشیور و هنوک رب صوصحم هریدنک هود هدنزو

 عضوم رب هدناتسک رب چوو لبالل ربس وهو ینالا بالا نم اهسو ریعبلا جو

 روند هر هود نیکشا هدنور هک ردیفدامو هدنزو ج وسع ) جوسولا ( ردن دآ

 جاسو نب ةبقع ردندیماسا جاسوو عیرس یا جاسع جاسو لح لاقب رد هثساذعم

 مادقا یهود هل رسک كنه همه ( جاسیالا ) ردندا رعش جاسو ی رکبو ردندنی دع

 ج ولا ىلع هلج اذا ریعبلا تڪ” وا لوق رد هنسانعم كمردنر و هلتع رم بودا 9

 لوشو رونید هنرمط نروس هنیمز ریز كنک وک ج اغا هدننزو هجسو ( هُسولا,)
 هنغلارا ج اغا کیا بوروا یک غ آ كبدم ندفیل هک روند هفرظ هدنلکش هرکست

 هد وو رلرشاط ینرادمد نکا 3 ةن رب نمرخ هلکن ۲ هرکصندک دلیا دنن

 نالوا لیخد ندهرکص هرجا هلسقو موق رب راب عو ردیدآ عضوم رب هدهنیدم قیقع

 موقلا ةجشسو مه لاق ردذوخأم ندلوا یانعم راردا قالطا موقلا ةجشو هتعاج
 یعداف دارم رود هنجاغا قارزم هدنزو جو ) جسولا ) مهوشح یا

 یک روا هنرب یرب كتارقو حر هلتسام و روند هک رواو ردقل زاس یک

 بودیریک یک کروا هن رب یرب ( ةجشاولا ) رووا قالطا هنساوا كبتشم 0
 ) جشولا ) هکبتشم جد یا ئاو ممد لاش روند هتارقو جسر شاوا كبتشم

 كل تشو لاق ردهنسانعم كفلک روا هرخ آ تبارق هلیوکس كنیشو یحعف كواو
 اذا هل جش و لاش ردهنسانعم تمرواو تکبتشا اذا یناثلا بابلا نم اجشو هتبارق

 كمروا یغد وب هدننزو لعیفن ( مجشوتلا ) "یش هنم طقسب الل هوحمو دقب هکبش
 لامعتسا هنسانعم كلتا كيتشم هدنز ط کروا هنب یا ق هلغلوا هتسانعم

 هدشنزو دوعق ( ج ولولا ( هک ی ۲ ا جٿو لاق رونل وا

 حلاو
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 رکا هدیکرت ردیدآ اودرپ جوو عرسا اذا لوالا بابلا نم اجو لج را ج و لاقت
 فئاط و روند هنےش وف هود و رود هن شش وق قلت شو ردقح هل وا لوک یرلکدید

 هه و ردعقا و هدنغلا را اط کیا مات نیدع>او قرع هک ردیسا یداورپ هدنارب

 لاعت هللا اهعفوا ةذخاو ةورعرخآ یتعی [ ج و ىلاعت هلا ایطو ةأطورخآ ] ثیدلا
 هدلبرپ هدنناط جوادتنا یرهوج فئاطلاال نينح ةورع درب جوب تناک رافکلاپ
 نینح و یدلیا طلغ هلکعد ردیسهو ع فاط دارم اینا یدلیا طلغ هلک«د ردبدآ

 بتک هکر د جرنم ردشماملوا عقاو لاتق هدفناط وعو ردیداورپ هدنساذح جو
 رد زاغم ماتخ كوب وزع هحرک بولوا یوب هوزع رخآ فئاط ةورع هدرمس
 یتسا ینیمز كفئاط رهش جوو ردموسم هرزوا قمالوا لاتقو برح هدن [ نکل
 ینیدلوا یمسم هلیعسا هلغل وا لزا هناروا ریما ما یلادیع نب ج و ند هقلاګ بول وا

 فئاط) ابدا و ه دن را دن جاو قرعو هچن ۳7 ہکک رد راش ردد توهم "

 زنا هو عبي لها شک | هقش ندوب ردشل وا دوشم ینیدل وا تدثم هدننا ونع

 كواو ( ولا ( روند هنن رلس وق هود دالاحو تسح نیتی ) ولا ( رلیدلیا ناب

 ۳ لاقش رول وا ردصعم و هن_بانعف ا روند هر قم و كول ھم یاحو

 قم ردنغص هد سک كن به حج احالا ( اصلا اذا عبا را بالا 7E اجو هيلا لج را

 Eza رواد هر نرد كن لاف ) هح ولا ( هالا یا هت وال وقي نفر تارا

 هجدوعطق لاق ردیدآ ربط رب هدنوی يكف كلادو كواو ( جدولا ) رولک ج احوا
 هدف رط ییا كنبط هاش رمط و هروک هشام كلوصا شک قنعلاف قرعوهو

 کیا كن روقح زاغو ميهاواو را نا زرد ناجدو هنسکیا هک رد ربط ییا عقاو

 هک رایدلیا نایوید ردپرارمط ناجرلنآ و راریدد نادیرو هک رد رمط ظیلغییا هدنف ط
 یآ جاذ هکر د ربط ی راک دید عدخا 3 دو هک رب د هدحایصم و ردقح هل وا یر ریطهاش

 یعاطقنا هکردراو رطرب هددسح هکر ردوزلاق یرتا تایح هددوجو هلکلیا عطق
 هددق رآاو راربد دروو جدو هدو ردراو یععار هدوضع ره كن او رداع ثءاب

 رار د نیتو هدنطب و ردا كروب ۵ ررد را هدزو جا كابو ررید ظا

 هدیدالا ةمدقمو رارید نفاص هدردلابو لع | هدلوقو لحا هدقایآواسن هدقلیوا و

 درو یوسود ردد و درود ناعد و و هل یرطنوی er ند رک درد رو 4ا عدخا

 ندد رو رک الادنع هص الح رد رم یقه هل | ربط کیا عقاو هدنف رط ییا كد رو ی

 ةد اخف هلیس و و باس 99 زر ول وا عام بض۶ل ادنع هکر د ربط ییا, هقش

 ( ناجدولا ) هیلا یتلیسوو یبسن یا نالف ىلا یبدو نالف لاق رونلوا لات
 رول وا قالطا هردارب ییا ناعدوو یدنل وا PE E تم ور جدو

 نوپ نانلوا رکذ یندوب هلیرسک كواو ( جادولا ) ناوخا یا ناجدو (هلاق ا
as تن 

 ى
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 راکشآو نايعو حضواذا ثلاثلا بابلا نم اج رمالاو قيرطلا ججن لاقب رد هتسانعم
 لاق رد هتساتعم و ولس هلو و دعوا ادا سالا gr ل لاش رد دنسانعم كليا ٤

١ 

gf ۱اذا قی رطلا  gh ) NEهدران وب هدننزو با رم (جاملاو) هدنن زو دعقم )  

 راه راه یدو نتف ) دما ( هات اتوم محطاو قرط نود هل و 2 قحآ

 مالاو قی رطلا جما لاقب رد هنسانعم قلوا ناو مضاو هنسنر ۳ كن و ۰ و

 یوکس و هح وا اذا سالا ما لاق ردهنسانعم ى نایعو حضاوو جت 9 اذا

 ۳ جا لاقت رد هن سانعم قع ول وص بو روت هلغم را و قوح هن رز وا كنهباد نالوا

 بولا مینا لاقب ردهنسانعم كمکسا یسابلو ترہناف ایاعراس اذا ةبادلا پکازا
 ج# كرك یباذا بوثلا جلا لاقي ردهنسانعم نیکسا یدنک سابلو هقلخا اذا

 قلوا ها هاش قرهل وا 3 ولسم لو ( حج اهیتسالا ( رد زا هدرلانعم وب جارا لکو

 كلبا كولس EE كنهسکر و lar راصاذا قی رطلا عا لاش و وه ش اعم

 اذا نالف لیس نالق ےہ سا لاقت نوسل وا یوئعم كل رکو یسح 2 رد ا

 یا جرم قب رط لاق رود هل و عساو هدننزو رفعح ) جرا ( N E كالس

 ةأر ج ره لاق رد ER كلا عاج هدنزو هح رح د ) دح دا ( عساو

 امعماح اذا

 ددش ع وح قیقجآ كن یوکس, كوره و یک لوا و )ج اولا / 1 وا ولا للصف #

 ( میئولا ( اردعض وهرب هدب ر یو هدنز زو مطعم هلا هاشم یات ) جوملا ( رد هنسانعم

 دوحو كرك روند هثيش نالوا زانقطو f قصعع هدننزو جسم ۾ هی هثلثم یا "

 هما رک ( جات ولا ( و فش ؟ یا ۹ و یش لاقت نول وا ین راس ۵ کو

 نک اذا عنارلا بابلا نه ةحالو "ی هلا ځو لاش رد هن_سانعم قلوا منو هدنزژو

 قعسم راص هر یر مار ر بولاغوح و بول و لاک تاب )ج سالا او

 یشاوعو باود ی لامو عو ضع+ هصعب قلع اذا تلا ج وتسا لاق رد هز انعم

 لاش رد هدشانعم ققلافوح یامو رنک اذا لاا جت وتسا لاق رد هند انعف قلاغ وچ

 هلیس هینب لعاف سا ندجاتنا ( دن ولا ) لالا نم رثکتسا اذا لح زا جوت تا

 "الکلا : ۰ را 6اا نا وم ضرا لاق روج د هض را نالوا روک و قوح یرباچ

 اذا 7 دحوت وم تای لاش رود هنا نالوا کک یسقوطو یل 1 ) دح ون ولا (

 مک و يص هح و وم بار کو یاضتقم e لاو للا دیحر اکا

 هب ه دام عضو ےک ا ریست هلی رابع جسلاو لرغلا ةءوح را فلم ردکغد .e وا

 تفاغک فاكتر کم رد نیبه هلسا ونع ج م 2 یا جنو بو اا ی ردقلاع

 1 رد هنسانعم كلا سم ۶ سف هل دن دشت .كيجو يجف كواو ( جولا ) هوا ر

 لاش
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 ةر روند هیسک زاغو شوو لوضف لاج هکح نالوا ردا تایاف ی دیعاومو

 هل كيم ( جاما ) لوق ايف طرفم ىا ىناعفنا وه لاقب ردذوخأف ندنسانعم

 یرلق دلفب هنرلعف نوعا كمروک كوي یاوسن برع هکردهنسانعم تاماظع

 ردکعد كوي یسهبکه نیت ( ةبیقلا عفن ) ردد رفم فن روند هراقادنوق

 یا ذبیقا عفن ةأرما لاقب رونلوا قالطا هئروع نالوا كوي ی هاتتسانمو

 مسا ( عفالا ) رده را تعا فا رطاو :آزجا یسهینب عج 6 لاو فادرالا ةهمض ۰

 عا توص لاقب ېک ريح توص رونلوا قالطا هسسدبو یربا ردیبسن لعاف
 هدومب هلا رخافم نایلوا هدنعسو ةدمع هدنزو عفت ( .فنتلا ) فاج ظیلغ یا

 را اذا لجرلا عن نت لاقب ردهنسانعم كليا راعفاو حدع زن نکو فال هنالوضفو

 عفر هکرد كلا رایظاو جارخا یهتسنرب ( ج افتتسالا ) هدنع سيلاب
 ( ج رفللا ) هجرخاو ه رهظا یا كبطغ عفنتسا یذلاام لوقت ردذ وخأم ندنسانعم
 ( ءاجرفنو ) يراك: كرلنو ( هحارفللاو وحش جارفللاو ) هدشزو جربز
 هدننزو لیدنق ( جییرفنلا ) روند هیسک نابحو هرهز ی ققروق قرهلوا هفرعموب

 هد رحد ( ةحرفتلا ) راثکم یا ج. رفن لجر لا روند هیسک راثکم ولزوس قوح
 شكا اذا لجرلا ج رفن لاقي ردهنسانعم كلبا قلنازوا 0 قوح هدننزو
 رلنسک لعن هنندب هکرونید هننوتت یاب جا لوش هلیرسک كنون ( ملا ) مالکلا
 ( حذوفلا ) ردي رعم یسداف "هلی و ۱ رهاظ راردیا ونستون دلکنت آ نوجا كم کوک

 هکرونید هنا اتم كن هنسن رب ردیب رعه هب وغ دوخاب هد وع دا رحف كەم لاذ و كنون

 هرادقم رب ند هتسن رب تاک رولا مواعم لاح كنهتسن لوا ندن آ رونلوا رییعت كنروا

 یکن روا كنهقوح الثم رولوانیعتمیتفص و لاح كنهنسن لوا هد هلکلن [ هکرونید ید
 ندرت نل كعد ح ذوءا هليا هزه هدن و و رووا ربعت ید هرطص ومو تیشح هک ک

 ابو لحا جا لاش رد هنس انعم كلبا ار هدنلع هسکرب هدننزو ج وف( جوا (

 ریبعت هغرصاق هرد هنسانعم هع وز هدشسزو هجوم ) ةحونلأ ( تب یآ ؟راذا

 دن اکا هکر د هلبق ناودع نیرکشی نب جا ردندیماسا ( جان ) رونید هل نالوا
 منا زا رع كلادو كابو كنون ( ناجدبلولا ) ردو سنم ثيداعا ةاورو ءال

 حضاوو قجآ لوکس كناهو یحهف كن و ( جلا ) ردیدآ یسهبصق كتتبالو رواش ۱

 قمولوص راه راه رولوا ردصمو حاولا قیرطلا یا عملا ذخا لاقب رونبد هلوب
 یاوئاو ه.ش عیاتو رم اذا یاثلا بابلا نم اعم لج را ع لاقي هنساتعم

 باوئاو هقلخا اذا ثلاثلا بابلا نم اجا بوت هم لاق رد هنسانعم مکس
 تاکرح كناه ىنعي ىلباذا ءاهلا ةلثم بولا میم 0 رددنسانعم كیکسا یدنک

 قلوا راکدآو ناي هنس رب چو رزدفزہ صتم ات تا و یا بای هک لا 9 :
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  eتند اذا 3 مجنا لاقش ردهنسانعم كەر وم“ یهود ڭا هس ر هی رسک كن

 ندنرب ناشوط هلناعف ( ناعفتاو ) لوكس كنافو یحف كنون ( مینا ) ی
 اذا لوالا بابلا نم اناعقنو افن بنرالا 3 لاقي رد هنسانعم و بوبا ره

 ظیض هلسع عج یبم هنبه و یرهوح ردندآ عض وم رب هدننزو سلجم ( مش ( مهلبا

 بوللوا ا هلا بنارا هرزوا روک ذم هجو هد هدوحوم لوصا هح رک را

 ندهطروء یرواپ عش ور :دموسم هلی اونع اج وش هه 3 ناس اتم نکل

 یرفو ی هنسن رو صد نما تخ رج اذا ةحورفلا ت غن لاق رد هنسانعم ق

 هلکموی هنسنرب یو راضعب هعفر اذا صیمقلا ید 2 هل لاش ردهنسانعم قم ردلاق

 یکدو نم لاثم رلیدلیا ات هغمردلاق یرقو یئیش نالوا هدنرزوا هلکمشیت و

 ةو تءاج اذا حرا یف لاش رد هنسانعم كليا روهظ لوقو تدش لی جت 2

 رکتم نکشیش هلیسهن_لعاف مسا ندجافتنا ) مفتنلاو ) هدن زو دادش ( نت ۱

PR,ج الصا هدننزو تیکس ( فلا ردد وک اه نیست عفر روئلوا قالطا  

 هموق هنایم لوق ىلع روند وک ینجا ندا طس وتو لوخد همود هنایم نوحا

 هلنیتعص رولک 3 یج روند همدآ ندا داسفا هو ح الصا هن بول وا لخاد

 رطم ثعاب ابداع روند هب هباصت نالوا رطلا رشک هدشزو هح راخ ( دف الا )

 روند هنحوا ناک هنفرط هقرا كنب کک و کیا هخانو رداع رییسا غد نالوا

 عفر نان وا کو وو هتسانعم تن رو لوا قالطا هندالوا ریذو ردیعج اون

 یلام كنبردب هلوس ها رهم رد نعضتم یييسوتو رییکت کند وام ندنتسانعف

 بول آ ی رهم یسهفناط باعا ارز ردتشفلوا قالطا ےک لا مظعمو عقم

 ردقح هلوا کبوک كسم هک رونید هناق كس هاو راردنا میلست نایرع یزق

 دندشو دنن هقانو ردذل وا بهاذ هو رع: ح ابصم نکل ردي رعم یس راف ةفا و و
 هدننزو هباتك ( ةجافنلا ) روند هاي هدننزو هنیفس ( ةجفنلا ) رونید هل ندا روهظ
 لاق رونل وا ریبعت یعایق كب هک روند هب هعقر عده نالوا هدنتل آ یرلکب كنهماج

 هدنزو هنامر ( ةجافللا ) کلا تح ةعبرم ةعقر یهو ةجافتب بوثلا عقر

 ( عقلا ) نوچکیدلیا بو میسوت روند هنیز,ربت هماج هلی كلون ( ةجفنلاو )
EI E RSروند هنب رلزب رت هماح هدشزو بیس اعت ) جفاتلا ( روند  

 )ج اشنالا ( ردع وع“ ۵ا ید ر ھم یک بیس اعت و رب راعشا رهاظ هو اعم صراخ

 e ردهنسانعم قعوط هارب ر۱ نده ناق نکراغاص دوس هلل رسک كنەزمه

 بلاطا فنا لاقب ردقوط برقا هيه هکردیلباقم دابلاو و نوحا قمقلاق بورابق

 ندنسمزادناودح هدننزو یتاصنا ) یناعقتالا ) بللادنع ع رمطلا نع ءانالا نایا ادا

 تاهابمو رگ اد بول وا لوقلاب ط رقم ج راخ ندنتلحو تفص یاضتقمو
 سس. سس سو
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 لاقب ردهنسانعم قعازوا هلپا همغن ی.هزاوآ کلوا بودیا لصف رادقم رب یتنایم

 تم هغ رو و "همغنل اب هن وص دم یک دم و نت وصلا نب لصف اذا ب رطلا جش

 لامعتسا هنسانعم قوا قرو قرو كرهیلبا ددرت هدنزاغو ینسس بویجآ ینزعآ
 هلیق رپ هلیعص كنو ( نا ولا ) هقيقن ددر اذا عدفضلا مچ لاقب رونلوا

 ( مجضشاو ) هلییوکس كنهمهم داضو یبض كنو ( مجذتلا ) رددآ هدلبرپ دوخای
 رددنسانعم قلوب ینباصن بولوا هن یک یکرک یسهلوقم تاو هویم هلیخف كنو
 ران هدسحابصم كردا اذا عبارلا بابلا نم اجضنو اجضن محللاو رقلا جفت لاقب
 یتهنس كنهقال هبکو اردموسم هرزوا قلوا هدننزو بعت یردصمو قلوا مسا

 ةقانلا تجضن لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم قلاق قرهلوا لماح زونه بوک
 يک یک رک ردلعاف مسا ) ججضانلاو جا ( چ و دنسا تزواچ اذا ی و 9

 لغ اکو نیتمیریب دنو او روند هنسهلوقم هویمو تا شو یباصن بولوا هتک |

 همکح یا یر عن وه لاق راردیا قالطا یارلا جن رلپ رع همدآ نالوا

 قعردلو ینباصن بوروشپ 9 رک یهنسن رب هاب مک كنم به ( جاضنالا ۳

 ید و هدنننزو لیعفت ( جا ( اصن هتلعح اذا هتعنا لوقت ردهنسانعم

 دقانلا تجفف لاق ردهنسانعم اقماق لماح زونه بوك یتدالو هنس كن هقاب
 رونید ههقا نالوا رکذ هدننزو ثدح ( ملا ) تعضن یعع اصن اهدل و

 كن و" ( جا ) هنسانعم دوفس روند هنشیش بابک هدننزو حاتفم ( ج اضتلا (

 قلوایاصو صلاخ یک راق یفلقآ كنهنسن قآ هلنيتمض ( جوعلاو ) هلیحف كنيعو

 جنو هضايب صلخ اذا لوالا بابلا نم اجوعنو اجت نوللا عن لاقب ردهنسانعم
 نویقو نم“ اذا عیارلا بابلا نم اهن ربعبلا عن لاقب ردهنسانعم كم رومس ران تحف

 یتس هفن اط باعا رد هنسانعم قلوا ضراع تلقت کا هم هکروب ندکع یتا

 مع لكا اذا لجرلا معن لاق ردا لاقتتسا ىنتا نويق هلرللوا فولأع هنتإ هود
 وایو قآو روند هرب قشمو یغارطو زود ( دغانلا ) هبلق لع لقثف نأضلا

 هدنرزوا هکر ونید ههقا لوشو روند هبهقات هدنور كياچو تسحو روند هیهقات

 تشغن ندنفیدلوا كباچ هلیسهدایز هلوا رونلوا دیص یهوک و اک ینعب شحو جاعن
 هلی رسک كن وت رولک ح اعن يج روند هن ويف یشید هدنزو هرج ( ةعتلا ) ردیآ

 یرک ذم ردقوب یرک ذم ندنظفل كنو هروک هننایب كحراش هلناعف رولک جاجنو

 راب عوردص ومع هنشوف باقعیفید هوقلو هناشوط یشید هشرکع هک هتن ردنأض
 رشو ررید لمرلا "جت هکردهجن ید رفم راردبا قالطا لمرلا جاعن هبیقحو رق
 خاص ندا رعشب رمهاشم هن وا ردندیماسا درج و ر رای قالطا هب یربغ ندیشح و"

 سس سا sS ( جاعنالا ) ردندا رعش قلاذک یلکلا دهن نب سنخا و زدییسهنک لد رو ن
 و
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 "ری وکس كنیس و ىف دون ( جلا ) ءلیوط رظبلا ىزا ناک ادا :ارلا زاهح وهو

 بابلانم, اجسن بولا جج من لاق ردلخاد هدنآ ید كمروا ردهنسانعم قموق وط

 تفایق و ماظن تو تتز هلبسانم یان همالک و هکاعت اذا لووالاو یاثلا

 صلت اذا ماکلا ج لاق رونل وا لابعتسا هتسسانعم قعسوق بوزود كرهر و

 رون) وا لایعتسا هنسانعم تعما لب ول رو :يیا اض و الوط هرزوالمرو هروزو

 هترواعت ادا عیرلا جرلا تج لاقب ردا بوت جم هلا یدس و هج هک ایوک
 زب هدنزو دادش ( جابسنلا ) عبرلا ناجسنت ناح را لاقبو اض عو الوط ناح ر

 راس رک و نروا هرز رک رونید هیبورواو روند هناهلوح نایفوط هجالآو
 ( ةجتالا ) نوچکی لیا مالک جڏ رونلوا قالطا هیج اليو نوسل وا تروا هنن
 هدننزو دعقم ( جملا ( روشد هتعنص كلی وروا و قلي وقوط هل تک كيوت

 راته ( مجسنلا ۱ روند هک هنا راک جاست ردناکم منا هدنزو ساجم ) جاو (

 فرج E هدنیکرت رولیکح ر هنبرزوا نوعا قموةوط هک ردع) آ ل وش هدننزو ۱

 چملمو روللوا قالطا هدهنغا رط اهلوح دم ريد حراش رونلوا ریتعت هاک زب

 ولف رط ییا رونلوا قالطا هلآ یکروک یتعی یغاشا ندنشاب یزوما كن سرفلا

 ريما ( مجسلا ) نوچیدل وا جەت بو نوا هنیرب یرب هداروا رلرمطو راریکس
 هدنف عمو ل كمدآ نالف رلب یو ردهنسانعم ج وسنم هک ردل وعفم نعم لیعف هدننزو
 راربد دو چ وه هدر كحد رداتم ےب ردقو یرظن هدتعنصو زيه :د وخای

 نم هیلیا جس ینرخآ هرزوا یلاوتم كنآ هسک هنلوا رخاف هدایز بوث رب اربز

 تلوهسو قفز تیاغب هکروئلوا قالطا ههقا لوژ هدننزو روبص ( جونشلا )
 هلوا رایا با رطضاو تکرح دو نالوا هدنرزوا هلغلوا ردا یثم راوبه هرزوا

 کو نالوا هدنرزوا هلغلوا ررو ددشو دن ۸۵ روید هبهقا لوش لوق لع

 اہاع ب رطصدال ا اذا حوس هقا لاق دل وا 9 بوکلس re یزوما

 قالطا هرلهداجس هلنیتعض ( جالا ) اهربس هدش) اهلهاک لا همدقن " یلاوا لا

 هنسیدنق آ وص رلرعا كن همم نیش و كنون ( شا ( ندید رغم چ روئل وا
 سس هلیحف كنون ( جلا ) رولک جاشنا ييج هنسانعم ءام یارجم روب

 قلا قرهلصق بوناقط هدنژافو ءاکب و قرالیغو بیح ريغ نم بوی "
 هقلج ىف ۰ اکیلاب صغ اذا ییاثلا پابلا نم اجشن یک ابلا کت لاق رد داش

 قعارقوا رهردنود رکرک هدنردص ۳ راهظا یزاوآ كشاو نا هتسانعم
 مولط و هردص یف هنوص ددر اذا راطا مون لاش رولوا لاوکسكنهمحم

 روال وا لامعتسا هتسانعم قمانیق قاو رقاو هنسن نالوا هدن ليسو اهعضاب اذا

 كنسهزاوآ کیا هدنناوخو تو هل عمس.یتح هيف امالغ افداولا ىف لیسلا جی

 ینایم
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 هدناپ لاد یاعت هللا ءاشزا رددیفم واضع ردندنس اب یرلوو همرک و دیز یبا

 نوح ا قلوط ی هغوق ۰ رجا یوقو روا وا لیصش تیک رتوت ەد: دام دن رو

 رتبلاق اھ صههح اذا وادلا لاق رد هنسانعم كليا كبر بولاچ هب وا یر

 3 [نسالا) توص اذا هتسا ی لاقت رد هنسانعم قل هطمط ف۶ب نغاسس دءقم و

 دعب نال اذا ناکلا وا "یشلا مه ج“ لاق ردهتسانعم كلغا ادی تعالم هنسن كف

 هلا مولط هرکصندقدنل ] یا هرک ادا كدوس هدننزو هجا و ) خلا ) ةبالص

 هرک هح هقف و ندا نوکت اد دم ندنتکر = هح راو دنا بول وا لیمح هب هود

 كنم لوف هتیوصت و لیسلاو هلکنا تست 4نرابع یداولآ رب

 ن مرک تب دی د هه

 یجفچ کروند هنر وهد نابص هدننزو رهوج ( ج رونا ۱ رو وا قالطا هنغاب

 رام > و روید هب آر نن روک هدهوا هدتقو یساو راربد ید ۳ ردت 1

 ۱ ی ه رد هلکنآ هک رواد هلآ یراکدفا ربع رح رڪ و یه ع نهرح و و

 یر هدننزو هح رح د ) هح رونا ( نوسلوا ند رومد درک و نو هت ا رارکود

 هک روتلوا لایعتسا ید هدقلیع وق و و نود هنس اعم ترک وک ها هطا وا هوا

 اذا نالف جرو لاش ردئرابع ندکلیا مالک لقن بودیک پولک هبذنوا هبیرب
 ج رو ( جربشلا ) اب یشلاو ةميفلا یهو مالکلا ىف اذکو ارابداو الابقا فلتخا

 یوصنکشاو هنسانعم ماع رود هب یغوقو هب روھد نابص هکر دیفدارمو هدنن زو

 یرب بويل ههزودرب یی نقد هت سام تلف هلا ددرو تعرسو روشد هب هق ات

 ةع رس یا ارت اودع نالف ادع لاقت رد هتسانعم قمروبو بواب هلئع مس هنتوا

EETكلبا عاج و یدنلوا نایب اش[ هکر ديف ةدامو هدننزو هحرو ( هح ريتا  

 عف كنارو یار كنو ) مچ ربثلا ۱ اهعماح اذا 1 1أ ج زین لاش رد هت انعم

 وبشا ردلکد ندنسډج رڪ ردیمسا هییاتو ذخا هنوکرب هش هنوسفاو ر ےس

 ردکلکباچ یسهدام كنون رد رغ كنايم“و 9 رڪ وو رد رعم ىس راق كنربن هح ربذ

 رم سبعت قلیغا زوک کاو ردکلیا راهظا هڪ روص هلا راو ناهدا ضعب و

 کا هدر راید و ا A سور ےس کا وهو حربا فرع وه لاش رونل وا

 1 دایی وو رردنا راهظا لاعا هدلقع یارو ضعي روثلوا رمیعت زاب هقح و زابل ایخ

 ۱ ی داف كي رابا ف كنار ) جترانلا ) ردیقلعتم هصاوخ هامس ارز هد هقشد

 یا قالطا هدهلاقتروپ ردهویم نانلوا رببعت جرو" ردفورعم رم هکردسپ رم

 Dii هدي عو روند ر هنن واق جاغاو كلاب هلاقر وب و هارو هدیسراف

 مقر هلیئوکس كنەمچم یازو ی مد كنون e) زبلا | رونپد جرا

 "لا. ] شقر اا نوا مالغلا ج زن لاقي
 قب روند هنجرف تروم نالوا یدویس و نوزوا یدناز
 سس
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 هستكم هلأ هكلثم یا ( ةجملا ) نويكيدليا نطبلا فام جارخا روتلوا قالطا-
 نوهکیدلیا تالضف جارخا نعي نطبلا فام جت رونلوا قالطا هربد هدشنزو
 رارید اجنم نالف ج رخ رلب ص هکردنداتعم وب رول وا ,هنسانعم جارخا جت سپ

 . هدساسا هنسانعم هه رثط یدقح قراخ ینعی لس E aE هدننزو رنه

 هلیناوتع هلاحاتت كلذ لعج هناکف هتجاح ایضاق یا اجنم دعق هلا هیقوف یانو
 قمروا هلا قات هننراق كمدآرب هلیئوکس كنانو یحف كنون ( ملا ) ردموسم
 "کنون ( ما ) اجو اذا ىناثلا بابلا نم اهن نیکسلاب هنطب جن لاقن رد هتساتعه

 رو تعفتمو ربخ نددنک الصا هکرونید هیسک هرهز ېب ققروق لوش هلیرمسک
 رد هکرد هتسانعم هدیوس تاما هلنیتض ( جا ) هیلوا روصتم قمارب هشيا

 كوب نالوا لومع ( جانتتحالا ) ردیسهبنک كدعقم ديوس ما ردهانک ندرادعقمو

 اذا نلدعلا دحا سا لاق ردهنسانعم قیقلاص بوش وک یفیرب كنبرلکند

 هرایو نابج هلیحف كنو ( جاو ) هلیدیدشت كيجو یععف كنون ( حلا ) ىخرتسا
 هح رقلا تحب لاقي ردهتسانعم كلا نالیس نيرا و كرج نالوا هدنحلا كنسهلوقم
 ردشفلوا دانسا هب هح رق ازاجم هلاسا امة اع تلاس اذا ینانثا بابلا نم اجو اج

 ( هجا ) جوجت وهف عرسا اذا لجرلا جب لاقب رد هنسانعم كمك هلتعرس و
 پودبا كیرحو هعنم اذا هنع انالف مچ لاقب رد هنسانعم كليا عنه هدننزو هرز

 دضق هدنورد صوصخ رو 9 اذا رج لاق ردهتسانعم قصراص و قمقلاچ

 مچ لاقي رونلوالامعتسا هنسانعم قلوا هرزوا ددر بویلیا ترشابمو مع نکل

 هرزوا ضوح رارکش راکت یرهود و هلع مع مو هب مه اذا سالا نالف

  وقروقریو ضولا ىلع اهددر اذا لبالا جم لاق رد هتسانعم كمردنود بوریوج
 جراح لاق ردهنسانعم كليا هطل وا بوت زک دنوا یرب بویلیاا مارآ هدتقو

 رلوص هدعب بویلیای هدرازغرم قالیای یسهقلاط یودیو عزفلا دنع لاج اذا
 اوقزع 3 عن رای اوفاص اذا موقلا مچ لاش ردهنساتعم كلا منع هغع وق هرزوا

 چ لاقب رد هنسانعم قفقلاچ بونرید هدننزو لزازت ( ج1 ) هایلا رضح ىلع
 ینوب یرهوج ریحماذآ لجرلا مججت لاقب ردهنسانعم قلوا ربه و كل رحاذا "یشلا

 هلتیتدح وم نیئاب ردنس هک جت لوا اربز ردشلیا طلغ هلکیا ریست هلیسانعم ءاخرتسا

 تعرسهدننزوروبص (ج وجلا ) ردشلیانایب یکیرهوج ید سرافنبا هک ردح راش

 . یاغو یحف كلون ( جا ) ردهتسانعم میرم ردلوعف ندروک ذم ج نالوا هتسانعم
 ثلاقلا بابلا نم اعم ءأارلا لجراا ےک لاقب رد هنسانعم كليا عاج هلن وکس كن همم
 .لاقب رد هند انعم كمهدلروک هلغابراچ هنر رانک كيءرد وص ليسو اهعضاب اذا

 ر ليسلاو هدارو فلؤم توصوىداولا دنس ق مدطصا اذا یداولا ىف لیسلا عح

 هتبوصتو
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 ردکلیا هیدعت هلوعفم کیا نالوا لصا هدلسف ویو اهدلو اذآ برمض پاپ یم اجت
 بولوا لوعفم ءانب هکرولوا اکو هک ردهتسانعم ادلو اهدلو ارز ادلو اھت لاش

 روللوا فی مصت نوجا asf هلغف وا هماقا هنماقم لعاف لوا لوعفمو یافت "یعاخ

 هماهشا رول وا فوذح ید یا ل وعفم اضع و تعضو اذا ادل و قالا ته لاق

 مان هنماقم لعاف یا لوعفم پولو قذح لوا هاشلا تچ لاش 8

 یتعم ىلع لعافال ءاسلاب ادلو ةقانلا تن لاق دقو دلول ا ت لاقیف ردزباچ هدقلوا

 دراو قرهلوا لوعنمل یب ءادا هرزوا یییدنلوا نایب هد رهزمو تلجوا تدلو

 یدخانا دقع صوصخح با نوک 1 هدنناتک مان بتاکلا بدا هبیتف نأ رذشاوا
 هدنسهدام جات وبشا الثم ردنکع قلوب هتکن ررب هدقدنلوا تقدو ناعما هن رره

 راتعا هنغیدملوا خدم الصا هدیابلوا كناويح هلغلوا بای روض هلیلع یمام ای داع

 یناناویح والثم هقان و نویف هلیئوکسس كات و یف كنون ( جا ) یبنا رووا

 ینانا بابلا نم اجن اهلها ةقالا جا لاقب رد هنسانعم قءروغوط بودیا كلهبا
 قمروغوط ىف عام ید و هلبرسک كنءنمه ( جاتنالا ) جان وهف اهدلو اذا

 قمروغوط كراوطو تعضو اذا لوهجا ءانب ىلع ةقانلا تنا لاق رد هنساتعم
 اذا اجاتنا لعافلل ءانملا ىلع سرفلا تنا لاقت ردهنسسانعم قغاچ بولک یامز

 لاق رد هن تسانعم قلوا هقان نالوا هرزوا قعروغوط هدنتف هسکرو اهحات ناح

 ی نت هءود هدارو چ د لماوح لبا مهد نع تن اک اذا موقلا جا

 نامه هرزوا سایق ردغوصم ندلوا حاحا هدننزو روبص ( ج والا ) رد ین
 چ نالوا سايق هدنو و روند . ههه او هغارسق نالوا هرزوا قمروغوط

 لاقن الو جوت یه لاق ردشلوا دراو فلاح هسایق نکل هدننزو نسخ ردقلوا
 مسا هدننزو سلجم ) جلا ) اذه الا لوعف یهو لعفا مالکلا ف سا |ولاق و چ

 تق ولا یا اهعنم ناح لاق روند هتقو كود لود بور وغوط را وط ردامز

 ی روند دازو هز هدیسراف روند هلود هدنزو هجا و ( هجا ) هیف جنت یذلا

 هت هبهیضق نالوا لصاح ندشنازبقا یربک و یرغص كن ویقطنم رولک جات

 رردا قالطا جات دیااوےح نالوا دازمه راب رعو ردندانعم و یرلذیا قالطا

 ةدحاو نس ىف یا جمات ىمنغ لوقت هلییسح قلوا یراهدیلوو هح كنهن رب

 ټوراو هر مولعما رب هنشاب یدنک ناویح هبک هدتشزو لاعتفا ( جانشالا (

 ثيح تدلوف اههجو ىلع تبهذ اذا ةقابلا نعتنا لاقب زدهتسانعم قمروغوا

 نوح ا قمقح دلو ناویح ناعوط هدتننزو لعفت ( جا ) اههضوم ف رعب 2

 هلیمحم فاک رونلوا ریبعت كننکیا هدیکرت هکرد هنسانعم قفایدنتص بوصق
 هربد دزو ۲۳۱ ) حالا ) اهدلو جرا ترحزت اذا هقانلا تین ناف

 لا

 2۳ ح 0



 رو 3 و و و ۱ ۳ لاقت روند ا دیسک ندیا ق ةایمام زیان هل دلو و هح وتم هب 4ي ندا

E. 2 

Arr 

 حس لوق ارز رد هبشا لوقوو ردب وسنه هعص وم رب هدنعسا نادا ضعبلا داعو

 هکر د ابع ظ.لغ ع و رب ج وسيم ندکو دارم ندهییاعنا نانل وا رک ذو ررزیحم ییسعت

  هیسک نزفالو ل وصف لوس هدنن زو ره ) جا ( روا وا لس زا رطو بول وا یواه

 ندنسهدهع و پودا .رادعو هد وېب نعپ ردا اطعا لباسا ۍئیش یخ هیلشیا هک روند

 هد اخف ( ةا ) هلعفي الام هناساب ىطعملا یا جنم لجر لاقي هلوا مهلك
 هد زو هحراخ ) هجاتلا ( هسک كي ون رولک جاب ج هنسانعم هکا رود

 یی و هود هکر ددآ ماعط رب صوص هنلها تیل ھا و ردهنسانعم هیهاد و تفآ

 E یدیا راردا کا « رکصندقدشم وب بوالصا ماع بودا عضو جز ما دوس

 بنا ردز اچ اچ هد رسک كابو هدن زو دجا ) جالا ( هدننزو ریا روند ید چ

 (جابئالا ) ردفو زعم هلعساو و رد رم ك رج ر صوصحم هناتسدنه هکر دین رعم یش راف

 همالک ف طلخ ادا لج را چا لاق رد هتسانعم كلا مالک طلخ هل رسک كن ءزه

 یا جالا دعق اذا نالف جا لاقی رد هتسانعم قلوا رروتوا هرزوا رهت ایاد و

 هرافرظ نانلواریبعت رارخ ینعی هرتارغ نالوا ندلیق هراق هلنیتمض ( جلا ) ماك الا
 لاق ردهتسانعم قمقچ نیدا ندمهراپ لینوکس كنابو یف كنون ( جا ) رونید
 ریصخ و قلهغوق ,لوسش مجا و تجرخ اذا لوالا بابلا نم اهن ةحقلا تن

 ناعس» رعراردا تاقاق ب وناقط هن رلقلا را كتب را هت یکروئید هنوا یراک دد یتوا

 هدینزو لعفت ( جا ) يک یراکدتیا هلا ناتک هدرازاید ون رارد اه دنرلیک

 مظعلا لاق ردهنسانعم نریشیش تبولعرو وضع هدننزو لاعتفا ( ج ایتالاو (

 دعو ریسکو ردکت هکرد هنسانعم دیعو هلناخف ( نالا ) مروت اذا جتناو

 ( جاپات ( با رطضا هدیع ولال شا نام هن اجت ال هنم و رد رابق ندکیا فوم

 زدیقل یردب تل مان تلخ ن ىلع تااذک ردبقل ددلاخ نب هلادبع ندیدم

 شغا دلغغل وا جارخا )همت هکر روند هحوق لوس هدننزو لیدن ( جرا (

 تیرعتیاضثقم هکرید حراش ردی رعمیسداف درنو و هیلق رق کوب الصاو بولوا

 كلا و كنو ) ج رهشلا )ردم واىد لاد نوعا ففف نکل بولوا جدیرین

 قالطا هد هنفوب ز كئيش رهو روند هب ها باق ز نمک هکر دیر عد یسراف ةر ليڪ

 ناویح کف كو ( جاننا ) یدن) وا ع ابا دا ف هدنایذ ج ره هداموب راول وا

 قالا لاقب یزکلیا تنواعم هسک ردهنسانعم قمروغوط یروای یسیدنک
 ردص 2 4وهج لمنو و اهدلو تعدو اذا نناملابابلایم اجال لوهعلا ءابلع
 ر رلعشم ییعض و f عیج هکلب ردلک د صوصح هب هقاب هر و هنا تكحابصم و

 لح موو هدنن زو : تاک رد جات ےسا ندنآو ردعوسم هب وک و ید هد هام و

 عن

 ین نشر یاس هراز

1 

AE 



r ۱ E 

 كشوکو هتسه آ یء لینوکس كەرھو یحف كنون ( جا ) هکر ض یا ج وون
 افیعض الكا لك | اذا عبارا بابلا نم اجأن لجرلا مع لاقب ردهنسانعم كع

 ) رولوا فصو همالکو ثیدح وو هک ردیفدارمو هدننازو فوطعم ( جونلا
 كندهجنان ( تاحتانلا ) ضعب ىلع هضعب ىنعي فوطعم یاجوونم ثیدح لاق

 ج أنا ( اهحشاوص یا ماپلا ثاح اب هنم و روند هشوق نوا ہیک هکر دیعج )

 هدننزو دادش هاا هدحوم یاب ( جاشلا ) رونلوا قالطا هالسرا هدننزو دادش

 جابلو ج اب تاک لاق هنمو روند هناویح و ناسنا نالوا ت وصلا: ددش

  ۳قوص.هنبسانعم حج رود هلا قحا اشراف قیر و
 یسهطرض هنسانعم تسا روتلوا قالطا هدعقمو رد هلاه ( ذحاشا ) رد هی رابتعا

 رب هد هب داب هدننزو باتک ( جاب ایا هتحاس تریاک لاش ردیتبع هنب زا وآ

 ردهدننزوریپز دراو ردنداروا ییابلادیرب نب دیعسو دیعسنب دز ندداهز رد هب رق

 ردارخا ةيرقرب ۹ هنن ب جابو ( Jماد روند ههطرمط هدنزو باغ ) جاش

 چ" ) هنسانعم جام روند هنشب روا تكيوک رلیعتف كن و می و جابو یک )

 هرس اکا ردهدلب رب هدننایم بلح هلا تارف هکلپ رددآ مضومرپ هدشزو سلجم

 ردراو هیرق روح ضعب هدنرهیحات الاحو ردیسهد رک پارخ كنل روچ ردیسانب
 هدنتسن کاو ردك« د موحد و وا هب ردیس راف هک رد رعم ندنظفل هب نمونو

 یناجنم.ءاہک لاق هنمو هرزوا سایق ریغ ل یصف اب رارید یاعناو یناجنم |

 یناجنا دنر لاق هل وا قلقعص یب تنو هدنآ ررید یناعتا درو یناعناو

 ینسهیام ما هک روند هری لوش هلیصف كنابو كن هزه ( ناجنالا ) هن وخ هب یا

 ناعنا وبشاو فتنه كردم یا نانا نبيع لاقب هلوا شفلهلوک بورابق بول آ

 هدنلصف كب همی یاخ یرنو فوم ردقو یریظن یربغ ندنظفل ناب ورا كنس هک

 زردع الم E هدهمح* یاخو ردشمالیا تراشا ییععفا نکل بود تس ید

 دیاصا ۶ :ربخ و نانا نیک یی د هد هاو رداک د م واعم یذخأم تكنالوا دل نکل

 هرزواهحوو هدنح رش یراګ رج ناو ردموسم ردهلا همنشم یاب هک لینا ونع

 ندبلثو زلوا ىلع هدنجوا E ہیلک نیلاق عونرب یناجنا هک ردا سر
 ںاجنا شک لاق ردا و جف كنه هدنظفل یناجنا هک ردا تیاور

 یرلکدلیا بوسنم هلرهش ج ینوب ىنيدملا ىسوموباو ةفتلم فوصلا ریثک یا
 نکل یدد ردهماع لوق یناجنا رد یناعنم نامه هدنتبسن كنآ رد لیا راکتا
 هنو روشید ید یاججنا هرزوا سایق ربغ هک ردشلیا | تقفاوم هفلوم یزرطم

 یناجنا هکر دموس رم هدنربسغ قیدح E ةياجناب ینوتیا ۱ هدنناپ هزمه هد هی ام

 ردشلوا لدبم هب هزه یه ردیوسنم هیهدلب مان میم ردی ورم هد رلیعفو هلی رسک كناپ



۰۲۳ ۰ 

 بولوا برطضم هنوا یرب یرلما نالوقو یلسکوک هلغلوا فلتحم یعاوخ تکرح

 ابلحرو امد قالتخال اهعاسنا تلاج دق ةيحان وا بوم فان لاق لوا رونقلاج
 هدنب كا هلا یرد .روثل وا رییعت یعابق زد هک ک زرد هدننزو دوعق ( جوولا )

 تحام لاق زدز وخ ام ندنساتعم وم E 4تب اخف یمان وا بول وا ب رطصم

 ندخدح هما هدننزو هحاح ( هجام ) محملاو داملا نيب ترام اذا اجووم هصغادلا
 كز ۷ درج ظفاح ییوزق مراتلاو و تلا بحاص فو رعم هاکغد هحام

 مالسلا راد مزع هدنخ رات مچ وا نا تقط زوییکیا رذدلک د یدح ردسقل یر ردن

 اداتساو اعم هن رش تیدح تب زو ظفاح نیئدحا نيب هک هل وا مولعم ردشل وا

 تو رد هک نالوا هدن ر زا هش بتک ضعبلا دنع و روند هاذ نالوا طيح ی ع

 هیالوا طرح اداتساو اتم هب هب و مه ثیداحا E کاعو طیحم قیدح كي ا

 كروب هصاخ لوق ىلع هاق لوكس كناهو یعض كيم ( دعا ) رونلوا قالطا

 روند هناحو هکلها یا دتعگم هلا قفد لاق هنمو هنساتعم بلقلا مد روئید هناق

 هللیعص كرلاهو كراء به ( ناعیمالا و جالا ) هحور یا هتعمم تحرخ لاقي

 ( ملا ) رونلوا قالطا هنغای جا هقفوب و هدوس هقفوب هدنزو ج راخ ) جاملاو )

 بابلا نم اعم هما دلولا هم لاقب ردهنسانعم كما هم هلییوکس كناهو 9

 هسکرو ایکن اذا هتب راج ا لاقت ردهتساتعم تكليا عاجو حضر اذ! ثلاق

 لحرلا حج لاقب رد هتسانعم كفل زوکی سه ره دل وا اتم اوت 0 رکصتدقدل وا

 ی ناج ندنند كن هسکرب هدنز و لاعتفا ) ج اہم الا ( ةع دعب ههحو نسح اذا

 هحور یا هتم و "رنا اذآ لوهكا . ا لک لحرلا ےہ ما لاق رده سانعم

 لجر لاقب رولوا قالطا هبیشک نالوا كوملاسو قلاص SESE جوهمفا )
 قلوا قشراف لوکس كنايو حف كيم ) ج جلا ) ةيخ رسم یا نطبلا ج وهم

 هاب رک نیم ) ی ( طلعخا اذا اھ ےج و ا جام لاق رد هتشانعم طالتخا

 ردیسا یدح كنرقم ن ناہعن e e یییم

 ج أن لاق رد هنسانعم باهذو راس هدننزو دوق ( وفا ۶ 1 وللا لصف

 قمانیوا لي هلیحف كنون ( جلا ) بهذ اذا ثلاثا بابا E ضدالاق
 رن رهتلسس لی و تک اذا ر و رلا بارلا نم ۳ جرا ج لاق ردهتسانعم

 ۱ رک لوا هب هنکرو توم حیرحس سه یا ج یر لاق رود هکلیا وا

 چ د تاذ خا ممیاصا اذا لوهحا ات ىلع موقلا ج لاق رد هنسانعم قفگوط

 ۲ : وا شوشابو ع رت اذا ها ىلا ج أت لاق a كليا زایو عرصو

 ج لاق ردهنس انعم كمروكو ز | < رز حاصیا مان اذا موبلا ج ۳ لا رد هتسانعم

 خد لاش رود هل نالوا هرزوا تكر هدننزو رومص ( ح وونلا ( راخ اذا روكا

 حر ب دہ ن سسس ی ی هم ی

 حوون
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 و ۱۳ 1۳۹ ۱

 ردیس راف هکر دب رعم لا هکر دیس اود رب و هنس انعف رفق روت دا هرب راق یلاخ لس وص

 هدنلخاد ردق راعتم هلکء د یدنه ما هایط الا سس رد رک رھ رب تاب دات

 هب هدعم و هزوک و هکروو لهسم و یوقم یعاج رربد ما ۳ هروس لوا

 رووا قالطا هیسک لوش هدننزو نا رکس ( ناحملا) ردعفنا تیاغب هربسا وو
 ۱ بلط دواس رلثل وا هد راوح هدنروص ینیدغاص یهقأت یشاب ندنت اید و مو لاک

 هلا عض رپ یا نامه لجر لاقب هلوا ما ندنسه# هل زغآ بویغاص ود راردا
 كنم ویم یرلک دید یکم لقم دارم رود هنکد رکح لقم رع نریم ) لا ( امل

 | هدناتس رع و رار د ید ج ولما اکا ردقح هل وا کد رکح رد رگ ثكبنح اعا مود

 ۱ روند هرلفالغ وا هن روک ا د وس نیت ) لا ۱ ردیدآ هیجان ر ندنسحا و انسا

 هلام هک روند هل ا قحاوص را ود هدنژو مد آ ) جاا ( هنس انعم عیضر ءادح

 كن ه واعم نت Er ندنرت دحج جامو رد رعه ام دین وا یس راف هلام و ر ونل وا زیبعت

 هک ر دیاد آ قاربب ع ورب هدست هنغارهپ و رس رع كنه رھ ( جوامالا ( ردیش یدح

 ۱ ردب د | هم رب هدن اغفصا هر وکس كولو رک تیم ) ہے ( نوبد هنکد رکح

 اع و وشن قحوح هدننزو را رب زا ) ج اج العالاو ( هدنزو رار جا ) ج اجامإلا 3

 علط اذا ج الما و یصلا جالما لاقب ردهنسانعم ققح هنادیم بولیرس هلغل و

 یجوا یسیکیا هکرونید هنیراهناد امرخ لوش هلیئوکس كنونو ىح كيم ( جلا )
 ی كابو كن هکر دیپ رعم یس راف فلم هم هل وا قشات هب یر هک هدارارب

 نان وا رعیعد سام یک تيم ) ج ) ردیعسا هاد ردحم و شم ناثل وا ریبعت

 ردهدلب رب هدنتلابا نام رک یف نرم ۱ نا ونم ( رود هال وا هزاب و لشو كنولغ

 كناوو یھ كيم ( جوملا ( رد هب رقو هدنساصق ناهفصا هدننژ و اج نم ( نام (

 هزوک هنن ايب كئتراش رواک جاوما ج روند هس هخ)ل اط ل هک ردعسا هلن وکس

 هنس اعم با رطضا هدامو و رواک تاجوم يج A 1 ردضصخا ندحوم هح وم

 شوح کد رول وا ردصد» ج وه و ردع رفتم ندا هزات ناعم دعا وا ع وضوم

 لایعتسا هن انعم كليا لودعو ليم طاب لںدقح وغو ردیما یاغت رعاشرب

 دحاو ۳ هل اه ) ةحوملا ( هنع لدع اذا قلا نع نالو جام لاق روشلوا

 بایس نا وفنع رربد بابغاا هح وە ردندانعم و یدنل وا 5 9 وی هد نوتاتاف 1

 یرکس ( یبولا ) هایش ناوفنعف یا هابش ةجومىف كلذ لعف لاقب هنیساتعم

 یئا ندندهجو دجنت نوا ریس تعرس.هک روند ھهق نشنآ لوس .3 رو ۲
 = چک ست سس
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 EE ۳ و ب او وو ليف جحا
 eae دوخ هب هنسن لع ۰ وخ ؟ ی ت مود ) اور

 رده راتعا عوج ید ورو هلیس هین عجو ردضرح مد 3 ندمد و اهمدو 1ا هاع

 كناسنا حاشماو رد[ ز رحالا دفلححم هل تهح ماوقو تقرو ضاوخ یر ره كرل و

 هلی وکس كتيعو نصف كم ( جا ) روند هنس هلوقم خاسوا نالوا عقم + هدنکب وک

E.تب عا اذآ ثلاثلا بابلا نم اتم لجرلا جم لاقب ردهتسانعم  
 لؤالا عم لاقب رددنسانعم كرد بودانیوا هرجا قلنادمرس ىليمو ريسلا قف

 ةيرالا ج لاقب روئلوا لامعتسا هتسانعم كليا عاجیو هكرح ادا ةلمكملا ىف
 بوج آ یزغآ قراروا یاب یتسهع كنسانا نوعا كما کشوک هودو اهعماجاذآ
 هاف خو هزهل اذا هما عرض لیصفلا مجم لاقب ردهتسانعم قمردشارا ندنفا رطا
 چ ق موقلا تکرت لوقت ردهنسانعم پا طضاو لات تا و نکس هیحاوت ق

 کروند هنلئاوا كنماکنه قلناوج هدننزو هن ( دحلا ) بارطضاو لاتقق یا

 ( ع ) هیابش ناوفنعف یا هتم كلذف لعف لاق زونلوا ریبعت یلولناق ولد
 مع هروک های كخ راث ندد جانم كوب بواک او قلرویق هدننزو لعدت

 ( حلا ) ىنتبو ىولتب یا اجو امهرورم ىف ةيلاو ليلا مع: لاق رد يولقم
 | لاقت رد هنسانعم كمك بو رو هلتعرس كره لینوکس كنهمجم نيغو یعف كيم

 هل وکس كنافو یجذ كم ( من لا ) راسو ادع ادا ثاثلا بابلا نماحخ*لج رلا خم

 (ةحافلا ) قج اذا لوالا r اقم لجرلا عفم لاقي ردهنسانعم قلوا قجا

 اغ نجر لاق روید هی ی هرس و ۳ هکر دیفآمو هد و ا
 كنسالا هلیجوا كنبزغأ قجوج هلننوکس كمالو یحعف كيم ( مثلا ) ةجاف
 ل والا بابلا نم احلم اه و هما ىصلا م لا ردهنسانعم كما بوت وط یتسهم

 كنج هدزغآ یکهدرکح یزلکدد جولماو هغ یداب امد لواست اذا مبارلاو

 اذا عبارلا بابلا نم اعم لجرا م لاش ردهنسانعم كمردنود هنتوا یرب نوح ا

 | قلاق هنسن هج ولز وطرب هدنسوریک هلکملکح یدوس كڭنەقاتو هيفى جولمالا ال

 ۲ قوال بهذ اذا ةقانلا تح لاق رول و ینعط زوط ناداط یتآ هکر د هنسانعم

 عيضر هدننزو ريما ( جالا ) هعضرا اذا هما لاقب ردهتسانعم كمر زما هلیسنک

 ۱ :هدننارب سصع ف رو نود هد آ ردقلا لیلحو رددل و ن اد وس هک رد هن سانعم

 ۱ سن وا و هنسانعم رع روند همد آ زعأت هرق هدنن زو ج رعا ( الا ( ردد آ هبرقرب

 نس وص

 ( پوکچ یەم هلزغآ دلو هدننزو لاعتفا ( جالتمالا ) حملا مط هقاذ نم دج “یش
 | كنمزمه ( جالمالا ) هصتما ادا نبللا لیصفلا ختا لاقت ردهتسانعم قمروص

 ۳ ۱ . یر RN یا او را

۳ ۴ , ۳ ۳۳۳ 



۳۱ 

 شلوا ندطالخا یدام ريغ و رول وا ندن رب كیهعب را طالتعا یراک دید یدامو

 اع قو هیسداقو ردیعا كن هقات رب جارمو ردحوشم هدنوناف لیصفت كنو ردلک د

 حض وهرب هدننو فالح مان عاقعق هدنل وب هفوک لوق ىلع هدنسرق مش هنیغم عقاو هدننایم

 ردي رعههزوه ردیاق قایا فو رعم هکر دیمسا فخ هد زو حج دوه ) ج زولا ( ردندآ

 ج زوم فلوم هکیدلاق روند هفخ نلیک هغایا قالبح هزوم هدیسراف هک هلوا مولعم
 یتظفل قومرحو هلا ظیلغ فخ نالیک هرزوا فخ ییظفل قومو هللا فخ یتظفل

 دنق رم“ و تسم مزب هروک هفاوم هلکلیا ریست هلا فخ نالیک اقلطم هرزوا فخ

 ج زوم و یخ هنب راک دید قاموط كاش ورد و دلدنح كيا وسن و ناقوص تانف ط

 ءرزوا تسم قومو ردنوخأم ندنعفخ تفحتو رزولک :هغابا قال را
 هزوم قوم و ج زومو رول وا ظیلغ رنو روند هلاتسوو هدیدا و هب هه زح نالیک

 راس و هلاتسوب و ههمرج نالیک هرزوا تسم فالذک قومرجو ردي رعم یسراف
 الثم رونل وا قالطا ارز اک مو تاق ییاو روند هنناق قابا تسوا هلوقم
 روند ج زوم و فخ هر وک هفلؤم هسر ونل و 8 رش aJ j نمکی دیک مز

 هکر وتد قوم رج ههم زج نالیک ندن رزوا كن او روند قوم هس رولیک تسم هنر زوا
 ردیقاب یعو نکل ردلکد مولعم یرعش لاکشا كنب رک دیک كلاوا ردي رع هزوفرس

 یدبا را رک ناف قایار مات شکر اخو نیحراخ رد یاقا نافوص و تسم هداناوا

 نکیدد تسم و ردیف ر ِِ نیحراخ ز یی نیل اق حر اا یدا هدنرپ هم رح کیدی

 رد رقه هللا فخ كلذک ج زوم هد هاو رود هنغاب قابا هک ردفر E2 ندیس راف سم

 ردشاطم ز نام هیات هعفد مز دن رم ۳ نیفذخا قوف قومهر | سال نا كناتع طاق و

 هنالک ندنرزوا كن[ رونید ج زومو قوعو فخ هنالیک هغایا قالبح هصالخ

 قالرج قومرج اضعبو رونید قومرج نونلوا ندهنسن راس كرکو عدا رک
 هسرولیک هنسن ندنرزوا كن آ رونلوا قالطا فخ ید کا امکح هسرولیک هغایا

 عابشا ءرزوا هجوو هلغلوا قلعتم هنسهلئسم حم رونلوا قالطا قومرچ کا

 رابتعا یبهروک ذم تهج ءاهقف ضعب ندا نایب هلا فخ قومرج سپ ید وا

 رولک جزاومو هللا همع یاه رولک هجزاوم یج كنسهلک جزومو ردشلیا
 لاقي رول وا لامعتسا هنسسانعم كمربو هنسن هیسکر هدنزو لیعق ) جزقلا (

 لاق رونلوا لامعتسا هنعانعم قلشب هفمرارص هلبنس لدبو اقش هاطعا یا هجرم

 هرخافم كعوکوا هدننزو هلعافم ( ةجزاملا ) ةرضدلا دعب رفصا اذا لبنسلا چ نم
 هلبعف كيم ( ج زاولا ) هر حق اذا االف نالف ا لاق رد زا هک رنو مون تا 1 ۱

 ا یش یل هنسد رب هلی وکس كي همحم نیش و یف نریم ) ج ها ( ردد آ عضو رب

 هطلخ اذا لوالا بابلا نم اهشم هجشم لاق ردهنسانعم قهردشراق بولاق



۸۲1 

 رربد لاصثا قرفت هنبربو بیکرت ضرم هنیریو جازم هوس هنیرب ردسنج چوا

 ردهللا دع یعسا یردب ردن ددیعت اب هناج رح ۷ دعس ردندنآ وسن یاسا هناج صو

 هدنن را ی هل وا جارما یتداع هک روند هب هقاع لوش هل رسک تيم ) جارما ۱

 جارمالا ابتداع یا جارع ةقا لاقب هلوا یتداع كلبا اقلا نکیا مد زونه یسیروای
 مسرس نالوا ردا لتخو هدیروسش و طلتم بویٌغوط مظنم ینطاصمو روماو

 رفعح ها هیق وف یا ) جرا ( هرودا ج_رگی یا جارف لر لاقت رود 9

 ىم ندنطز) شرم و و رول وا رک ذ بقع رد هکر دیعسا ج رادم هدنزو

 نالوا هحوا هدنو و رد هانعمو ید لوا ردهدنزو نکس ا همحم یاخ ردلکد

 راد هلی كيم ( جس راد لا ) ردي رعم یس راق درم اریز ردقلوا موعصم یه
 تانسهد رم ما نوت راربد ید چادر هلط اقسا یار هعهاک رد رعم یس راف لمس

 یصف كيم ( جراا ) ردفورعم رولوا لو ندنوشروقو ندیالق هکردب رک دید
 هاا ر لاق رد هنښشانعم قکاق ا یش ی هنسف رب E كنهمحم یازو

 a) لاش رد هنسانعم ق٤ رقشقو 4 هطاخ اذا لوالا بابلا نه اخ زم بارشا

 مزول رونبد هماداب یا هک كيم ( ج لا ) هیلع هش رح اذآ نالف لع انالف

SEERدرک یا دیش هایحف نرم هدانعم وب ی ره ووح > رم لسع رود لای و  

 : هما دابيآ یدو هدنزو ریما ) جملا ( رد هقیعص تل لوا د وخات ردشلنا طارخ

 ر ثعاب هلغلیدش راق ب وایاق هثیش ر هدنن زو تاتک ( جازما ۱ زود

 تیفیک _هدن ونعم ردعا ند وئعم و یروص رول وا ریبعت قساق رود ست نالوا

 رد هنسن نان وا نم هبا رش عب هب ج ږیام بارشلا جازم الثم رول وا ربع

 زادم كنىد ند هعد را عیابط یی عیابطلا نم هيلع بک رام ندا جازمو یک وص

 بکنم و سام هزار یرب یرلازجا كن هعیرا رصانع ندب ج ارم نیققحلا دنع

 رلربد ناف جانم هتب رز و لوا جام هت رب رد هن وک ییاو ردهطس وتم تیک

 چ اقرب ینا ج امو هلوا لصاح هطساو الب ندهبکرم صانع هکردلوا لوا جام
 کم ندرصانع یغد راهنسن لوا هکرولوا تداح ندنراجا رتماو ع اقا 3ر ةتسن

 تدور و ترا رح الثم رول وا فال اه وق نالوا هد رخآ تو نالواهدنرب هب ول وا

 . جازع هوسو-ردحازم كليو ارفصو یومد كلذک ردجارم تسویو تبوطرو

 ندهض راع یاس ااو ندقعص اب ندق وغ وص ردیس وا رعت كجا زف وبشا یراک دید

 ا دامان جارم رسو ردجاتحم هار لیدعت هدحالع نوکن آ رولوا
 ضرماقلطمو ردیدام ریغای یدام یر ره ندرلن وب ردبک مای د رفمای سبایای بط رای

a aaa ۰ 

 یدامو



۱۳۰ 

 شمش رک هنیرلقلارا كنیرلقادب ج اغا هکر وند هلامن هزات لوشو طلع یا جرم
 هل وطلا هغ انس تسالا دق ییعب ناصغالا یف لخادتم یا جرم طوخ لاقي هلوا

 رقح بوموت هدنطسو تیرو و ناویح هکرونید هزکعگهک قشمو و :قآ لوثو ۱
 مراتب او ج راخ ) حراما ( رواک هح سا یج E RES CAE دزونیوب لواوآ

 [ رات نه جرام نم ناجا قلخو ] یاعت هلوق هنم و روالوا قالطا هشت آ دمت وب

 لاق ج دال نايب ران نم ىلاعت هلوقو ناخدلا نم ٌفاص نم نجلا اباوا نبا قلخ یا

 ندضتآ سب برطضا اذا ج رم نم برطضلا لصالا ىف ج رالا ناف یواضیملا

 تکرح رونلوا ریبعت هنابز هدیسراف هکرولوا مطاس بهل صلاخ نداخد دارم

 یراصو لزق هلغلوا ذوخأم ندنسانعم طالتخا رلطعب ردقالطا ثعاب یا طضاو

 پیهل هدر اصب ید فلّوم رلیدد ردبهل نالوا طلتحم هنبرب يرب یرولع لشیو
 هکردشتآ ج رفع هلا اوه ج رام هکردموسم هدناحوتفو ردشلبا ریسفن هلا طاتخحم
 ییا هک ردفولح نان ناج نالوا نا وا روتوا قالطا ما 0
 ندرصخع کیا ید سشلآ وا کد رهشتآ یر و اوه یرب ردبک رم ندیصنع

 نط کا هدسفدنوا ج تم لا هلا بآ نوج رد بآ یربو *اخ یر دمد مآ
 رشبو رونلوا قالطا جرام اک ۱ هدقدلوا طالت شتآ و اوه و روتلوا قالطا

 هلا اوه ءاقلا ید هدنس هل اط نح یک ینیدلوا هلا بآ ءاقلا لسان هدنسنح

 رد رادقع هنس كي شقلآ 7 عقالخ كمدآ ترضح هبا ناو نولوا ل
 ”NE ف لک ءالا ن ۱ 7 هدشم هیلادنسشا فی عت هدحاتفم ح مشو

 رب رشت هر وو ریسقت هلیرایع ءالا سنج یب یش لک ادب اچ یتسهج
 قلخ ندوص یهکئالم العو لج قح ترضح هکیدلوا دراو هدنایاور ا

 قلخ ندوص ییوآ ترضحو ندشن 1 ییدلیا قلخ ند وص حو ندر ییدلیا

 یبنا رول وا ررقم ینیدل وا وص یادبم كنايح یذ ره هلکلیا قلخ ندا ر ییدلیا

 یدرفم هنسانعم ولوللا رافص روید هروجما هدرخ هلیحف كي ( ناجرلا )
 یا یواضسلا لاق [ ناجرلاو ولوللا اممم ج رخ ] یاعت هلوف هو رد هاجم

 ندیرهزا لوا لوق هدحایصم رجالا زرلنا ناح رلا لیفو هرافص و ردلا راك |
 رد هتسن یزعرق نانلوا ربعت ناحرم هد رمايه الان هک ردلوقنم ندیشوط رط یاو |

 ردناحیم ذسب هدلاذ باب كالوم و ردخزرب هدتنایم رش و رج راقح ندایرد ء |

 قلوا نالعف یاو هدحابصمو رد یب هق رک زد و جا زرخ روزم ییدد |

 قالطا هغ وب یرزم رق نان وا رنو لاح ره هک رد جز ردد وس ص هرزوا ۱

 رد هنسن طلتحم ند ھو رج لواارز ردد>حرا ارظن ههدام یاضعقم قفلوا 1

 ردهباجص ید رفم هدکن و ردندنعاوا لوش هک ردا یر تاب عونرب ناجسو



 ۸ ۴ ؛

 رلظعب و رد دوه شم يک ا تروص جد هدنراوص قیس ضعي و هدننوص دراج

 رلیدلیا ریسفت ردیزکد مزلق هک هلا مور رخو ردیزکد زمره" هک هلا سداق رحم ینیرحم

 یهنسنربج سو رثیدلیا قالطا مور رحم همزلق رحم هلغلوا کلام مور ءرص ایق
 هب هطلخ اذا "یشلاب "یشلا جرم لاقب ردهتسانعم قمردشراق بوناق هرخآ "یش

 الثم ردع وض وم هبانعم وب ر هروک هنا هدناد رفع كيغارو هد راصت تل وم

 ردع رفتم ندن آ یاعم راسو ةبادلا لاسراو ردییم هنابن طالتخا قالطا هراعرم

 ج )رد را نعلم رپ هدماش ( طهار ج رم )رد را رعمرب هدناسا رخ ( ءابطا ج م)

 كلذک نوح! رطالا ۳۳ _ ی ردهدنسیحا وب هصیصم خجلحا ج رخ ردهد هی داب ) هعلقلا

 هلع كداص رفص]ا E ردەد رب بی رق 4 دبصهم جایدلا م رد هد دةص صم

 گاف شیرف ج رم ردهدنار قشمد هنب ءارذع جرم رد هدنبارت قشمد هدنن زو .رغق

 ردهدرصمدیعض هدننزو رب ز ,Et قب ج صردهدن رايد سل دنا هلیسهدش كنار ویرسیک

 د>اولادبعج رم ردي رق هیهقر نزایضلا ج سم ردهدنسیفش لصوم هدسع یا جرم
 فل ومردهدن رق بلح هک ندشاد ج سه نالوا جور رهسا هکزدبب رغ ردهدهرب زح

 هنم و ىع رال اعلسرا اذا ةبادلا ج سها لاقي رد هن_سانعم ثمر ویلاص هریاح پودا

 قحراغد نانلوا ریبعت لوص زونهیدلو هقا هبک جارماویعع لعفاو لعف نيرعلا

 روصم یتقلخ زونه هکردهتسانعم قمروش ود قرهلوا ناق شعشویوا زونه هرجا

 اهاعر اذا ةبادلا ج ما لاق زدهن انعم قعالتوا یراوطو امدو اسرغ دلولا
 فب اذا دهعلا ج صا لاق رد هتسانعف تلبا ردغ بویلیا اف و هاو دهعو

 درفع رونید هیءود هلاص نایلتوا هنیرلشاب یدنک زمدنابوج هلنیتعف ( ج رملا )

 مالا حمض لاق رولوا ردضم هتسانعف قوا هاو دساقو اهل یعار الو ر دنا

 قلوا رارقی هنوا یرب بویاوا نکقم هنسنربو دسف اذا عیارلا بایلا نم اجرم

 هنع و ب رطضا و طاع اذا هالا ر لاق ردةنساتعم بارطضاو طالتخاو

 ماب هکرلرید جرم و "ج ره من رلیرعو [ نیدلا جرم اذا منا فیک ] ثیدسخا
 هنس هلک ج ره یوکس كنار هدنون ردهنسانعع بارطضاو شیورنو هنتفو طالتخا
 “نها لاقت روند هب هنس شرۆم شراق هدننزژو ريما ( ج .رملا ( رد نبه هب هلک اشم

 رم

0, 



۱۳۳ 
 ده

 سس ۳

 دس مک لاش رد هنسانعم كم رذیک بوليس یتیس رب لدهنسا رب و هرز اذا نیللا 3

 یانعم هک رد هتسانعه تم روک بو ربص یغار ہط ندنزو ر لیو هک اذا “یش ا

 س لواش ی عجب بارملاپ بهذ یا ضرالا ےک جرا نا لاقت ږدو ندل وا

 ینقح كن هسکرب هل سک كم ( جاحاو ) هدننزو هلعافم ( ةجامملا ) اسار اتم دا
 ا لاق رد هنسانعم كلبا راو ف وس بودازوا یدعو ییدلیا کا دوحا

 هب هبقع نالوا قارا یسهلوا هدننزو فو( ج وعا ) هلطام اذا اجامو جام

 یرمصالا فوع نب كلام هدننزو باتک ( جاح ) ةديعب یا ج وح ةبقع لاق روند

 یک كي ( عا ) ردیسا یسرف خد كنوملم لهجوباو ردیمسا یسرف كنهسک مان
 3 هب وا 7 نوا قلوط ۷ ف كن همك یاخو

 اه نم و ام بذح اذا تالا اا ےک لاش رد هنس انعم كرد

 ا اذا ةأر ملا لاق رول وا و هنسانعم كلا عاحو لتعم ج

 ۳ " لاق ردهتسانعم كت ړد بویقلاچ هوا یرب یوص هدننزو لعفت ( ۱

 شم اکا ردیمسا كدغلاب زکد عونرب هدننزو ربق هلی كيم ( جدم ) هک رح اذا ءالا
 می زج) یدلوآ کد هالتسهدام هک ردیف دامو هدننزو ج ولهد (ج )ج ولدملا) رارید جد

 رد هتسانعم قاوا بولو جان یهلوقم سو راقو نواق هدنزو لعقت هللا همة لاذ

 هنس ر و الما ۱5۱اب الا جد لاقت ESEN قلوطو مچ ادا طلا ج r لاقت

 ج دع لاش رد هندانعم قمالو وعشنا اذ اِ ملا كع لاقب هن سانعم قمراہق ا

 هح ذم لا رد ه:سأانعم قالو ا هدننزو لیعشت ( جیذقلا ( عسنا ادا سا

 یرهوح یدنلوا رکذ هدنسهدام چد هدنن زو سلجم ) ج ذم ) هعسو یا اعز

 ) ۳ ۸ ) هد هسا شال دانسا هم وبس ردقن ره ردشلیا تا هداروب ییبم هنهو

 هدنآ هک روند هرا زو هفلریاچ ولوص ولتوا لوش لینوکس كارو یعف كيم
 هیات اکو ینا راج غا مدار ۱ هدنسارو رادکسا الثم هلوا رونلوا یعر راراوط

 رول وارد صم حصو ددو ندوب رالحم یرلکدید چا یا E یک لاا

 جرم لاش هنسانعم كمرویلاص هاعرم بودا بیسم نوعا قمالتوا یراوط

 نی رصلا ج رم ] ىلاعت هلوق هنمو ىعرال اهلسرا اذا لوالا بابلا نم اجمم ةنادلا

 یواضسلا لاق رخالاب اه دحا ستلپال اه الخ یا [ نایغیال خزر امہ نايلي

 بذعلا رعلاو لار حلا لسرا یعلاو السرا اذا ةبادلا تج ص نه امهلسرا یا

 ینیدشواف هدیفس رحم كالی رم اعفاو امهح وطس ساغ الو نارواع+ یا نایقتلب

 لو بویلبا ااو حازنما ردق هلت رفاو هکر دشلوا .یدوهشم كريقح مرم

Eهسراف رګ رد) وقنم ینیدل وا ریغتم ید یمعط یتح ردیک قدهلوا نایاع  

 دغاک هدل وبماللسا الاح هک هت ردیکم ینیدلوا دیر لوا ید هلجد نالوا بصنم .



 نور
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 . قالطا هروب نزلا ج اجو راردا قالطا لحاا جاج لح ہت یہا فاضم کا
 ام نوح روتبد هوب كنیشاس امارخ هدننزو باح ( ( جا ] رونئوا

 لصتمندن غآ بوفد دا نا ءجشوخ یزوس یکح هيلپ وس هدننزو دل.ز ز (تعمسا)

 هلی مل اذا هربخق لح را ج لاقت رد هنسانعم كلا ادا شاي شم یک راتآ كرکوت

 رد هنسانعم قم زای شوشم و و ویلا نایب هجشوخ ینرلفورح كنتباتکب تاکو
 باوص و تسار هدهلاکم هل | هسکرب و هفو رح نیس و هت اذا باتکلا ج لاقش

 در هلاح ندلاح ینآ هللا رزوس مفآو ریغو اطخو شاکی بویقک هکلسم نالوا
 ابهذم هعع مالکلاق بهذ اذا نالغ نالف میم لاقب رد هنسانعم كلبا لیوحم و

 فخب ۸ اذا هربخق عج ساسالاق لاقو لاح ىلا لاح نم هدرف ميقتسم ريغ

 یثوق نینسقم رق بودبا ادیب مات ناجه زونه تآ هلک كنءزمه ( جاجالا)
 اذآ سرفلا ما لاقب ددهنسانعم قاشب هک رکس یدازوا نوزوا ندرب یک یتآ

 لاقت ردهتسانعم كلبا تحایسو ريس هه راس دالبو ب طص نا لبق یرجلاب ادب

 رول وا هدراب لصف هک ردهتسانعم ی هرلح اغاو دالبلاق بهذ اذا دز جا

 ا راشوخ رس ھی( ججا ) ءالا هيف یرح اذا دوعلا جا لاق
 نیقدشلا ءاخرنسا كمشوک درو  هانیتحف ( جا وود هن ا لو هتساتعم
 بول وب ج تت یعسق مزوا هدغاب و هدهکآو رول وا ضراع هرلیاف رم ویو هنسانعم

 مبنا و قو ايلا ف لاف رونلوا ربعت قلوا موزوا Fi هکم ربا هلاک

 اولح راصو باط اذا اج بنعلا میم لاقبو هغولب یا هک رهظب یتح بلا

 تسس هلق كيم ( جامعا ) ردشلیا توکس ندندورو هیانعمو كم فوم

 کروند هوضع زانقط ولط ها هدننزو لسلسم ) میم ےک 3 روند هش یخ زبسم و

 هاو وضع هدنزو لزلز ( عقلا ) جرم یا چ ؟ لقک لا هلوا ررتد ندقلن وقلوط

 چرا اذا لفکلا ےک لاقب ردهنسانعم كمەرتد یک یعریوق نامرق هلغاوا ولط

 لاقب ردهنسانعم تلیا دصق یتسلوا مرتعو بویعم كن هسکرب هدننزو لیعفت (میبش ) ۱

 هرزوا رلشاط نکرولیغاص هلی كيم ( جا ) بيعلاب هدارا اذا نالش نالف 3

 جوجای هلیم ( جوعتو ) لدم كن هره ( جوج آ ) رونید هنیرلهطقن لاب نایرهع
 یک. كي ( جلا ) یدنلوا رک ذ هدنس هدام ےجا هکهتن ردتفل هدی رلدلک ج وجأهو

 3 لاقي رد هنسانعم قعوص یسهلوقم ج اغاو یردو تا هلن وکس كن هلحهم یاحو

 ها لا نوحما تمس و ییهتسنربو دوعلا اذک و ءسشق ادا ثلاثا بابلا ن م اس معلا

 ردهنسانعم كلعا ع اجو میدالا اذكو نيليل هکلد اذا لب ا ىح اق رد هرات قغوا

 بذک اذا لجرلا میم لاق رد هنسانعم كلیوس نالیو 31 اذا ةأرملا ج لاق

2 

3 

 لک ۳

 لاقي رد هنسانعف وبا ید وس هدم ولط نالوا رعیعت قیا نوحا قم رقح غایو

9 

e يا 
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 ا ا ا س

 رد هنسانعم قع رد اص ندل وب هدننز و لیعفت ) ج.ولتلا ) لمعلا نع ره و مان ۱

 (ءاحوللاو) هدنن زو ءا ره ( ءاجوللا ) ج وع یا احولت قیرطلا نع انب جول لوقت

 گز ردا وخ ام ند:س هلک ج ول راذو و رایدنل وا ر 5 هدنس هدام ۳ هوس هی ریغصت

 هذیاعم نان وا و ه دعب رد هنسانعف كمردنود بورت وج هب وا یر "یشرب هد رغآ

 تیفق هب ردا اذا اجول هح ولا لا ا لوقت رلیدنل وا لامععنا

 د یشک نالوا برطضمو قجا هلیوکس كنم هو یعفكيم (جالا ) ( ملا لصف

 لاش هلوا ءرزوا بارظضا اما بویلوا رقع هد هداررب ندعفاج رود
 موقلا او لاق رد هنس انعم با طضاو لات و تب رطصم و قحا یا جأموه

 | ةرودك ( هجوژلا ) رونید هیوص هباروشو یب آو بارطضاو لاتقق یا ج امف
 بابا نم دحووم الا ج وم لاش رد ةت ادعم قاوا روش و ین اوس هدننزو

 ردندنس هغیص سکشوو جاجا یا جأم وهف اجاجا یآ اجأم ناک اذا سالتا

 أ هدان زو زوم هل | هيف وف یا ) ج وتلا ۱ ردد | ی هدنن زو للعف ) جام (

 هدنوب ةديع یااچوتم هبقع ارب لوقت روند ه هبقع قارا یدازوا نوزوا

 هدنسهکل وا هیق روا هد ز و هنر هلل رم هک كم ( دیک ا ( ردت هد 48 | یاح

 لاق ORE قم ر دش راق هلی و ك ام ۳ ےف كم٥ ( جا ) ردهدلب رب

 االف € لاش رد 4: _تانعف گكمرد و هطلح اذا لوالا بابلا ن ماج 1 یا یثا ج

 اهحزب اذا رلا ج لاقن ا و۸ نیکح ییوص عوج كني وق و همعطا اذا

 3 لاق رد هنس اتوم كلا شک 4 طع ا كلد رع اوج هیسکرب و اه ءام شا

 ترش و وص ور .غآ هل 9 كيح و یف كي ( ا ( ام ي اذا دیطعلاب

 لاش روم لوا ربع كمروكسوب و ق 1 8 ه رمیط نس هلوقم

 کا هروک هنن ايب كح راش ا اذا لوالا فال م نماجم دیو نم بارشلا 3

 دم 1 یاسیاوا قز ووص هک دشت ردص وصحم af ۲ هو قد ووص ند ز فا یس هدام

 لاق رد تبع هب ه راعت سا ی رال وو عاعسالا هعک مالک اذه كیایدا ضع .ررید ظ)

 [ ءاو رلا ۰الاب تضافف رب ىف ايف ءام نه هوسح ذخا ] ها ثیدطحا هنمو هیاملاق

 هر وک هناي كح راش ردیعا هغ نان وا رمب#) شام ن هسا لالغ جو اص یا

 لاعفا ( جاعگالا ( رار دیا ظفلتو ذخا ید برع ییظفل شامو رد رعم شام 6

 اذا اقا ن م دطش تععا لاش ردهنسانعم ق دما ره بولی رس شست قیویص هدننزو

 یشاب ندکد رب کر هب هد رولت اب و ر لوس هدننزو جاح ( حج الا ( تششرت

 امرهو اربک هباعل لیسی یا جام میش لاقب هلوا ردیا نالپس یرایلاس ندنزغآ اتا
 هدن زو با ( جاجا ) نوچکیدلیا نالیس وص ندنقلح اعاد روند هبهقات هحوق و

 | مو رول وا قالطا هلاب و روند هرایلاس و هکرکوت نالوا اقلا و عفد ندرغآ

 ا ۰

 ب



 ۳و ۲ ۱
SS 

 e PUL“ ی ا 1 ۹
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 |[ ی دسر سست مس شد ی سند  سسسو

 (مللاو ) هدننزو فتك ( عیلاو ) هدنززو جد ) ملا ) رد هنسانعم ج ) جاللا) ۱

 تک جم سو "یشلاق رونلوا رک ذ عابتا هنسه دام کت هدننزو ریما

 روند هغار رم نالوا راو هو زودو نيته هدنن زو مظعم ) ملا ) ادح خیا ج

 هرمشوخ ولزواو ولغای كب ہدننزو عیهمس ( ےھمملا) ساع نرم یا عمل حر لاقب
 رلنتحف ) جلا ( ردلکد عابا وب و ولح مسد یا ےک ےک“ نیل لاقش روند هدوس

 لاق ردهنسانعم قلوا نوکشود اکا یعاد هلغلوا دنم وزر او صیرح كي هب هنسنرب
 هل يغ رتو ثح هد هداموب هيلع رباثف هب یرغا اذا عبارلا بابلا نم اعل "یشلاب ےک

 لوهج ءاس هک ییکر هب یرغا ارز رداکد مزال قلوا صیرح هلغفلردسدق یتعی

 رد نابم هدئس هدام هک متن رد هن سانعم قلوا صیرح نوکشود هدفنا ردهرزوا

 نوکشود كب هکما ینرلادا یرلکشوک كن رلود كنهسکرب هلی مسک كنز (ج اهل الا )
 ك هقان هداننا لوا ابناهما عاض رب هلاصف تهل اذا دیز هل لاقي رد هتسانعم قلوا
 هتساتعم ناسل روند هلد ردتخا يخف كناهو دزو مچ (یعفللا ) ردنا دنب یل ەچ

 هاکیاج ىب هج#لرلضعب هك ريد ح راش ناسللایا دعا قداص ةجهللا حیصفو نالف لاقي

 ندناسلدارم هکرلیدلیا ریسفت هلا یړپ نانلوا لامعتسانکرلیوس زوس ینعی هلا نس

 رلودلیا صیصخم هناسل هدلاح یکیدلبوس زود رلضعب و ردرارپ نالوا فو رح ج راح
 لاقب ردهتسانعم قلوا شروم شراق كب هنسنر هدنلزو راریجا ( ج اجهلالا )
 :تحاهلا ر رعو ردندن ویعون و ضعب ضعب ىنعي طلتخا اذا اجاخ#لا "یثلا جاهلا

 . یزوک بوشیریک یرا وشوا هنیزوک ینعی هنسانعم ساعلاامب طاتخا ررپد هع

 پونلیوق دوس نانلاچ دروغو رلرید نالا جاهلا كلذک هسلوا طلتخحم هلبا وقبوا
 هد وبا زونه نکل هدقدراو هنسهحرد قو وا بوشر راق هن رب یرب یسازحا

 هد زو هحرحد ( هجوهللا ) هلوا شعراو هدنس هلرک دروغو بونلپ وق
 ردهنسانعم قءوط كشوک نیم رو قعای كشوکو تسس بویلیا مک یشیارب

 ناب هلیسانعم كلما مارا موحرم یلوقناو هدارو هم ربي مل اذا مالا ج وهل لاقب

 هیکیچ بویم ردل وب چن یکرک یتا نایربورد رهاظ یسهجوهلو نهو هلکلیا
 هزجو یاق بويعا كزانو مر هلکلبا تلفغای هام هدنشط لوق لع كمروشب

 ( ةعمللا ) هعط ماب لوا هجضن مل اذا ءآوشلا ج وهل لاقي ردهنسانعم كمر وشپ

 ےےھل LS :لوق رود هب ىلا هوهقو قلارفص هک رد هتنیاتفف ےل هدننزو هعرح

 a لاش ردهتسانعم مرد ىلا هوھق هیسکرب هدنن زو لیعفت ) جلتا ( دم یا

 ماعط یربک ذن هلغاوا عقاو هاا مومعطا هد هەن ضعب ةحلا مهمعطا اذا فويضلا

 هکرونید هیسک لوش هدننزو مظعم ( عملا ) رولوا هل رابتعا لوک أم دوخاي
 یا عهلم لجر لاش هلوا رولوا لطعمو زجاع نذلعو راک هلفلوا یبوشوا كب |

 تو
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 قلوا لاند رد بولقا پونی هلیبس هصفو م ر دوخاپ هنداحر هدنزو لاعتفا

 شف 1 هاب رسک كره ) 3 اعل الا )مه نم ض را اذا لحرلا جا لاقي رد هک اعم

 اهدقوا اذا بطخاق رانلا علا لاقت ردهنسانعم قمرد شت وط یوطوا ها
 یب رف هلدرد تالآ رود هروع یاوهش لوس هدنژو هه 1
 ک ینیکست كنشتآ قح آ هلوا رقبح هنغامد یولع بولوا نیغزق یک نو رف

 ج رفلا ةراح ةكهوتم ديناوهش یا دل ةأرما لاق هلوا نکع هل هبلوط
 ,لح.رلا ما لاق رد هنسانعم قوا هب ام یو سلفم 0 كنم ره ] ج افلالا (

 سلفم ردلعاف ۳ ندنآ يح كنافو ىمض كيم ( عغملا ) سلفا اذا اجافلا
 E ح راش ےئلم وهف لجرلا حث لا لاقت ردفلاع ا روند هیشک نالوا

 ید آرب حج افلاو ردفلاحم دسایق e د یراهک ميسو زمهمو . نسخ و بهسم

 لها ريغ وهو هيلا هعفلا لا ردهنسانعم قلف یجلمو رطضء رها انو هلاک

 ردهنسانعم تراقح و لذ هلیئوکس كنافو یعف كمال ( للا ) هحوحاو ءا یا

 سلفم هک ردهنسانعم جم هلهینب لوعفم سا ( غلتسملا ) لذ یا ف هب لاقب

 ند رلت وو ی جلب ردلعاف مسا ید و ردلک د نوعا بلط نیسرد تسد دابو

 شان وا ندنرپ کرو یشان ندفوخ تدشو رددراو هلیعف كناف ید لوعفم مسا
 ندنرب دارم هکرونید هیسک شلاق یشیای هرب ندلارهو فعض لاکو روند هیسک

 الا رج نم الال یم یا میلتسم لجر لاق ردمدآ نالوا لاک هفمادلق
 هکرد هنسانعم كلبا لکا هلیفا رطا كرغآ لینوکس كو یصف كمال ( حلا )
 دوخای هل رلشبد ك وا پوییم ردل وط یرغآ هل وا هج ژ آ هان كج هن ,دارم

 راچ هکردشلبا صیصخ هنیسف راج یو دزوا قح ردکع هلیفرطر 3آ

 / یا 3 لاق هدر ی کا بو راب وق هل رلح وا كم راشد كوا هلغلوا هصق

 یسازجا ی ٍعيعج كنظفل فارطا هداروب هف فا رطاب هلک | اذا لوالا بابلا نم اجمل
 عاج مو رد هو و ید ییکرت ا قرافم تباش هک رد بش هنی راتعا

 هکر د هنسانعم مالم هلیعف كيم ( جاللا ) اهعماج اذا ةأرملا ل لاقي ردهنسانعم كليا

 ردريسفل فطع ىلوق مةلا لوحامو كفلؤم روند هنفارطا یکیدشنپ لد هرجا رغآ
 ریبعت ین روند هکح هيب ریحایو هحزآ كب ۾ دزو باع» ) ج املا (

 ( ةعحللا ( اربقح اش ىا اجال الو اجاش تقذام ل وقل یک قاوذ ر ونلوا

 نکرا هک ردکح هيب هج زآ نالوا ربع لآ هوهقو قلارفص هدشزو هعر

 ) 2 ماتلا ) ءادغلا لبق ه للعتبام یهو ےک انیعطا لوق رو_الوا للعت دل 7

 لک | اذا لجرلا عمات لاقب ردهنسانعم كلیا لکا قلا ءوهق هجازج هدننزو لعفت

 روند هیسک نالوا عاجلا ربثکو هیسک نالوا لک الا شک هدننزو ریما (مجمللا) یمللا
 ج ےک س

 یو

 سس
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 هدارخا تروص كردا شيوشتو طلع ىربخو مالك نالوا ىريعضلا نام هسکرب
 هسقن فام ريغ رهظاف هطلخ اذا ريتا هيلع ج ول لاق ردهنسانعم كليا راهظا

 جول ینعع ربلنا هيلع ع لاقب ردهنسانعم هجوط هدنزو لیعفت ( جا )
 ابی ابیفاع نیعوا عیب لاقي ردلمعتسم هنسسانعم هانتتسا هلی هين ریغصت ( ءا )
 وو ردن رابع ندکعد هللا اشنا سما هد رددافلا ییطق ید ةهيوثم یا

 یاخو كمال ( عا ) ردصوصم هیفن ماقمو ذوخأم ندنسانعم كروك ذم س

 راذقتسا هکماوش ردهنسانعم قلغب قاپچو كرج قوج كب زوک هلیعف كنم
 نيع لاق هتم و صمشلا ءوسا وهو میارلا بابلا نم اجل هنیع ت لاقب هنلوا
 كمال .( جذللا ) ردقلوا هلا نیتمجم نيئاخ نالوا باوص هدنوب لوق ىلع ةعح

 رد هنساتعم ثمحا مد وب مد و هحزآ هح زآ ینوص هلی وکنس كنهمحم لاذو یعف

 هذ هلحااو مارا ندهسکریو هعرج اذا لوالا بابلا نم اجذل «الا ج ذل لاقب
 تكف ( ج رللا ) ةلتسلاف هيلع حا اذا االف جذل لاق رد هنسانعم كتسیا
 قعازوا بونوس هلغلوا كشاب یک اولح ماخ هنسنرب هدنزو دوعق ( ج وزالاو )

 تشلو ددعو ططع اذا عبارلا بابلا نم اجوزلو اجزل ىلا جزل لاقب ردهنسانعم

 هب یرغ اذا هب جزل لاقب ردهنسانعم قعشپای بوناوص هثیشرب یک لاقلوط هتسن

 قشاوص هنسن رب هدننزو لعفت ( ج زلتلا ) قلعیا یعباصاب ج زلف السع تلك | لوقلو
 ماخ هکهتن نحت اذا تابنلا ج زلت لاق ردهنسانعم كنلکشلی, بولوا قاشپایو
 تمالیا لسغ یک کرک هجشوخ ینحاص كشابو رولوا هدهاشم هدنسهلوقم یکعچ

 سارا ج زات لاق ردهنسانعم قلاق ول ربک اماج بویلوا كاب ندریک هیلکلاب هلربس
 ردزاجم انعموو هو قن و هلسغ ادا كلذو مولا نع قن ريغ ادغ اذا

 ( ةحمزللاو ) هدننزو هحرف ( ةحرالاو ) هليوكس كنازو یصف كمال ( ةجزللا )

 زاوا كفنم هللح هکد ندنغیدشږاپ کروند هیسک قاشپای یک لاقتوط هدننزو هنیفس

 كنیعو ىف كمال ( ملا ) حریال ج زالم یا دجمزلو ةجزلو ةجزل لجر لاقي
 ردصلاف "یشلا عجل لاقب ردهنسانعم قمانیوا بو دیا ناحفخ هد رطاخ هتسنرب هلیئوکس
 هک ردهنسانعم ققای نکراتوط هشت آ یییردو مخ اذا ٹلاثلا پابلا نم اجل
 دغاکو لواه نالیوط هشنآ هکه تن رونلوا رببعت هللا تمردنیوک هدیکرت ندقخایوب
 كیورضم هللا برضو هقرحا اذا ,دللبا میل لاقب رولوا عقاو یغد هدنسهلوقم

 جال برمض لاقب هنمو هلآ اذا برشلاب ندا 2 لاق ردهتسانهم قج١ یتندب

 ردهنسانعم قلوا دتشم كب هدامر هدنقح هکرب هدننزو هلعافم ( ذعاللا ) موم یا
 ( ج اععلالا ) هيلع دتشا اذا رمالا هعال لاقي هیلیا كاتلاو هد رزآ یننورد هک هوش
 ا ےل 2 ل ل ل < ےس تس

 هدنن زو هج رحد ( ةجودلا ) رولک جالا ىج رولوا عساو یو ریک بولوا راط

 ا سا ۰ک ج و اد یا اس ی

 ناب ات نی

۳ 9 2 5 ۷ 
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 تطلتخا ىا تاوصالا تلا لاقب ردهنسانعم طالتخا قلوا هدیروشو شو
 لاقرونلوا :قالطا هزوک نالوا ویوقو دیدش یهایس هدننزو دم ( لا ) |

 ءرضلنا ددا هلغلوا ووق كب جو یراعو وسلا ةدیدشلا یا ةا نيع
 ااا كلبا دايرفو وب شوک توره ( جاملالا ) زوئلوا قالطا هرب و

 ینیدلوا دیلاوذ كنهسکرب ( جاحتتسالا ) تعرو تنوص اذا لبالا تا لاقي

 هدننیع و هامدا اذا نالف غانم سا لاقب ردهتسانعم كما اعدا هلتموصخ یی هثسن

 لامعتسا هنسانعم كلیا رانصاو دانع بویلیا ترافک هلا عز یباوصو قدص

 يالا ف لاق قداص هنا اغاز اهرفکی او ابف ج اذا هنیچ رسا لاق رؤنلوا

 لعفتسا وه [ ةرافكلا نم هللا دنع هل مآ هناف هني 6 دجبا لسا اذا ] ثیدلا قو

 های لع م قیف هنم رخ ه ريغ نا یر و یش لع فلاح نا هاتنعفو" جالا نه

 اف لی بیصم اف قداص هلا یرب نا وه لیقو هل ¢ 2۲ كاذف ردکی الو ثنحم الو

 0 نانلوا نیم هک هلوا مولعم ردشلوا بهاذ هنا یانهع فلوم اهرفکیالو
 لع فح نم ] وبا ارز ردمزال قفلوا لاقتا هترافک هنالوا لضفاو ولري

 هدنابل وا هلی دج 1 دنیا رفکیلاو رخ وه یذلا» ت ايلف هنم اربخ اهربغ ا نبع

 ا .دلوا یانعم هلیا ج احلتسا e لف( ما ) زدشلوا زداص ما

 هنق ملق هل حف كندلمهم یاحو كمال )جا ) هاعدا اذآ نالف عاتم ج لاقب
 دمشلاف بشن اذا عبازلا بابلا نم اج فیسلا مخ لاق رد هنسانعم قمار برشا

 هدنزو" فیک )ا ) هتسنانعع ضع روتند .ةغايجو لرج ناغا ندزوک محو

 عف كيم ( محاللا ) قیض یا ےل ناکم لاق رونلوا قالطا هئیُشس قجهراط
 او ان و STEN اا ۱ ردکع د رار راط کد نت اتعم قیاضم ردیعج ترم

 دن ساتعم یم روند هرب كدهروتك هانیو قحهئغص هدا زو اا ( او (

 نم اچ هجط لاش ردهنسانعم قمروا هیوکس كنامنو یصف كمال ( ما ]
 هیاصا اذا هنیمب هل لاق a كمروکد زوکو هر اذا ثلاثلا بایلا
 هدنرق نیبا ندع هدنع لحاس مط وال اذا هلا ج 1 ردهنسانعم قفص و اہ

 كنءرمه ( جاطالا ) رداع هيما نطق نب لئاو نب ج نالوا یسیاب ردهدلن رب

 امتنا ( جاعلالا ) هالا 5 هيلا هعحا لاقب ردهنساتعم, كمردعا اصلا هلک

 كا هلرعط كمال ( ےب ےل 3 هالا یا هيلا ها لاقش رد هنس اتع جالا هدننزو

 ا ووو تلا دتواز اا ملا ف دعق قاق دون هتسهتیگقت
 خد هبقو اکا هنسانعم نیعلا ذفک رونلوا ریبعت مشچ ةناخ کروند هنیروقج

 غاطو ردزناچ هدلیهف كمال هدانعمو رردا ریبعت یووا كزوک هدیکرت روید |
 یرغا هکروند هروقح هدنزرط كيلد لوبش نالوا هدرمرد ضعو هدنرابید ِ

1am: 

o۲ لوا 



 اتو یدام هدصوصخ ینیدلوا عونعو روج هروک هننایب هد راصب كفل وم اریز
 ت نالفاب تعخ لاقب رووا رببعت هللا كلوکن وا ندنو هدیکرت ردعوض وم هتسانعم

 تدنعو تیدام یا یناثلا بابلا نم ملت تچمج لاو عبارلا بابلا نم هجا و اجا

 یا هجا هداوفق لاقي روند هغمانبوأ كرو ندنتدش كغلجآ هحاو هموصلناق
 ردنوحما هغلایم هکهباه ( ةحولاو ) هذننزو روبص (جوعلا ) عولبا نم ناقفخ
 رعت وکنوا هکرونید هیسک مصاخو دونع كب هدننزو همه هلم كمال ( ناو )

 هتفالطو تشالس یتالک دنن زو لزلزب ( طی او ) هدننزو هلزلز ( دحلصلا ) رول وا
 م٥ ردهنسانعم كلءوس قشهراص كردبا دیدرت یک زفیج همقل هدنرغآ بويعا ادا

 هیف دد رت اذا لجو مالکلا یف ملل لاقب یک یکیدلیوس یتتم كرینیچ ینلد كمدآ
 كلیا ددر هدورحا دوخاب هدرغا زوس رولوا تفص هدهمالک مج هکر بد ح راش

 قفانلا ردص ف نوكي ةبکحا نم ةملكلا ] هنص هلا یضر ىلع ثيدح هنمو هتسانعم
eنمولا اهم یتح یلقنو هردص ىف لرصت ىا [ ابیحاص ىلا  

 ندنلا نس هناخ نالوا بوصقم كندنک دوخای كمد آرب و ابعیو اهذخیف

 .تعاجج هلی كمال ( ملا ) اهذخا اذا هنم هراد بجا لاقب ردهنسانعم قلآ

 ددرتو ضعب لع هضعب "یا ددرت هدامو هکرید ح راش روئلوا قالطا هبهریثک
 .دانعو تعوصخ الثم ردع رفتم ندن آ هراس "یناعم هلغلوا عوضوم هتسانعم "یگلا

 رشک تعاج و ردنعضتم کلیا ددر هرزوا تاب هدنآ بویلیا تغارف یتسانعم
 هنحا وما ددر ءام مظعمو رول وا عج مسا ځی هدو سپ راردیا ددر هوا یرب هلا

 لاعت هلوق هنمو روښد هنیرب نکنا یتعی هنمظعم كربنو رحم خو یهتا ردیبم

 كنباتو بآ رونلوا قالطا همیف خو افیفحم لل عابنا نسکیو [ ی رح ]
 ورظو روتېد هنن رب .پمص ولتوشخ كغاطو رونید هنف رطرب ك هردو یتبم هنح وڳ

 رونلوا داريا ةغلابم هدنفص و كنهود نالوا هايس كب و ردیمسا حلق كصاع نب

 لاه ( هسللا ) ةغلابم جب مهدا لج لاق ردهرزوا جو یک رع مظعم هکایوک
 هشموکو هبنبیآو روئلوا قالطا هنب رب نیکنا ۵ رنو رو هبءریثک تعاج خدو
 .لاق رونید هنرلیتلغحو دایرفو و رغ كسان هلیحف كمال ( ةعللا ) روتلوا قالطا
 هن رب نکا كيوص هدننزو لیعفت ( ججا ) ةبللباو تاوصالا یا ةحللا ءذهام
 كلاي لاو جوهللبلا ) ةحللا ضاخ اذا لجرلا عل لاقی ردهنسانعم قلاط

 كلاي ( ج وجلملاو ) هلبعف كمالو كنءزمه ( جوعلالاو عجالاو ) يخف كمالو

 ( جاو میجتاو خیج الاو ) هلتبسن یی ( یبوجلملاو ) هلیوکس كمالو ىف
 .تسسس یروخب رووا ریخت هکرونید هنجاغا دوغ یعوجت ( ج وجتلاو ) نسال

 هنسن ریاسو تاوصا هدننزو لامتفا ( جاجلالا ) رد وقم یهدعم نالوا فیعضو ,

 تینا ام اش اب توس مس نیستم یا تا

۰ 
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 ردیق) كندحم ما خاص نب دمع ریلیکو رذرلشلیا ربسش هلا كلوا كح وک

 ( جودنکلا ) رونید هنجوا ناراو یرغوط هب یرغص كغلیوا هلنیتع# ( ےکلا)
 عاتم هدنعا هک رد هناذگامن یرلفدیای هدنلکش نزرع هکردیرعم ودنک هلبعف كفاک

 ولراو د یرلفدیای نوجا قلفاص هنسن هدیسرافودنک لصا راردنا ظفح ءایشاو

 نوب سص هدیکرت هک روند هفرظ نالوا ندروماچو نده هدنلکش قودنص ويا

 هروک ذم فرظو زونلوا قالطا هدهیوجفو ه هناشام رونلوا رببعت ناوقو كتو
 رد لیقب رط هییشت قالطاودنک هنناغوق یرآو راردیا عضو یسهلوقم رتاخذ هرلهمثط
 ردهد) وم یر ریبعت هحدنک نالوا دراز هد رەنا كرلانب ندا اب راودو رکو

 ( ےک اکلا ) ررید یخد هسدنقاک او رلردا لامعتسا هنسانعم یاچ یروبزم ظفل
 ردیف رصشرب تبات هدنلابح هدلب مان ةاره نالوا یربش ناسا رخ هلی كفاك
 نلم ا تدورب یروفاک هدنعبطو توالح هدعط ردیفطلا كرلغمص حیج

 رقم تعکاک وشا هدنسهدام بع فلوم ردعفات ههراح مارواو هبهناثم حورقو

 ندنعو یمزوا تیا هدناد رفم حیج هقش ندو یدیشلیا اءا یفیدلوا تاب دوخای

 ود ردیشق یزمرق تن رهناد نالوا لیعتسمو رسفم هلابت یراکدبد یتوا لشق

 ( عفانکلا ) ردتباث یخد هد رالع راسو فثاط رولوا یعون لبحو ییاتش ردررح

 نانا زوس واط هاو نوسل وا هسرولوا ه رود هرس قوح هدننزو طب الع

 ۱ روند هب هلیئسو هبهشوخ قیصو رک قا رونید هناویح و

 لاقب رد هنسانعم قلاچ هرب هلیئیوکس كنابو یف كمال ( جاا )4 ماللا لصف »

 ؛یا لوهحا ءان لع هن چ لاش و هعرص اذا لوالا بالا: م حل ضرالا هب ج

 رد هنسانعم واو یدشود بولیش هرب داشتخا ن e یدنک ییعب حرص

 رد هنسانعم ج ویلمشاروا هرپ هدنزو ریما ( جملا ) اب هبرض اذا اصعلاب هل لاق

 هدنسهروح كن هوا یرله ود 4لا كن هب وا راربد ج در رلب رع هک ر دندانه و

 هک راب یا ج7 كر لاق ردیعج تک راب كر راهسر ون وا بوک و ح یک شلروا هر

 | ها حق ) ةحألاو ( نیک ) دعللاو ۱ هدشنزو هعرح ) ةحللا F توسلا لوح

 رولوا هدنلکش هک هتیعت هک ردهطل وا كوچ هن وکر یللکنح جاقرپ شلزود ندرومد

 ۱ دروق ۰ راردادنب هلا ش ل رک ینآ ھلتعنص بو وق تا هنسهروا بورپآ یرلقلارا

 لوا یک اعدام ا بواک درو رردنا عضو هش رم در وق یآ یرادایص .

 هلو ځد شیرکو بوقص یک جاصق نر هنن ویو هنس هکج رللکنح

 جاو 4 یف رولک جا یج رالح هر بود نو ز یدروق تعاسرد تب ولیراص

 رونبد هنادا و قجا لقعلا فرعض هدننزو باتک ( جابللا ) هدنزو درص رولک
 ردکلداد انع هدتموصخ دارم رد هنس انعم تعوصخ هلیحف كرلمال ( دحاحلا و ج احلا (

— 
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 لاقب ردهنسسانعم كفلکعج بونلفوک هنسنرب هدرلنوب هدنبزو لعفت,( ج رکتلاو )
 رک ذ هدیس راف هکر بد حرام ةرضخ هتلعو دسفاذا جرکتو ج کو رنا جزنکا

 دید قلوا شرصتم هدعب بول وا برعم ا هو هلک د هر ڪڪ هفوک ناثل وا

 تو اروند هنناکد وسراچ جدو یک ر هدننزو قطرف ) ج.رکلا ( ردلکد

 هک ريد جرتم رونید هنسایشاو عاتم قلتاص نالوا هدنناکد لاقب لوق ىلع هنسانعم
 یھف كفاک ( مچ وکلا ۱ رد رعم ندنآ ج .رق و ج.رک هلکغد هب رک هناکد هدیسراف

 ۱ ک زا لاقط رولوا رعت هسوک هدیکرو هدیس راف هک ردمولعم دلیمضو
 قلابوب رولوا یوطرخ هدنزرط قم هردیسا كغلاب ولردرب جوکو ردیرعموو
 ردقف و رعم هلع"ا و و ردقلابرب لئاص و راکنایزو قايتا يطع رول وا هدسوایق وا

 یشید زکس یرکی داز دام ینعی روید هیسک نالوا تب as جوکو

 والشي ورو شآو رول وا صقات یرلشدد 1 رحم وک هکرید ح راش رود هیسک نالوا

 هسوک هسکرب هدنن زو هح رحد ) هد وکلا ( رود هرنک راب نالوا ءرطد ودنک یضایا

 هدننزو عقرب ( میسکلا ) اجموکراص اذا لجرا مجموک لاقپ ردهنسانعم قلوا
 رونل وا رییعت : 73 9 رو رود هنس هص و ص وص هک رد هم یس داف وک

 یمهفلاط يذ هکر وید هبا نیلاق لوش ردیرعم یتسک هلیمس كفاک ( جزسکلا )
 كفل وم نکل ردب رمغ كرا یراک دید رات زو و زار واش و ندرزوا كنباونا تسوا

 ررواشوف یسهفاط | راصذ اةلطم اربز ید وا مولعم یمحو كنصيصحم هب ید

 ندهشیرارازو رول وا ندا هدتظلغ قمر چينسک ءروک هنن اب دكررد تبحاص

 هدنن زو عقرب ( لا ) رلیدلیا صیصخت هتسهفاط سوج یو رلضعبو رولوا

 یاد و هم نیس ) جشكلا ( روند هفيأ یرادقم تمدرب هکر دیب رعم یس داف سک

 ردرللک د e نع ردهدل وم هدیسکیا هدنرل زو لح رفس ( يظعفکناو ) هلا هدام

 یسهفلاط برع هدنادرفم ضعب یو ردشلوا تک اس ندنرلانعم فلوم هکردیغ
 یا و هل اف هد رهن شضعب و رد رلشلیا ناب هلا هک یور نالوا دل وتم هدتب

 هنسه رواه دوم هکر دلتحم قلوا ی رعم تفیک هروک هرلن آ هل وا موس ص هلا هیقوق

 هکرونید ةن دآ نالوا عیجش و ردابو بول وا عرک داد هلن ف ( میکلا ) رونید

 ےک وه لاق رووا نظ فرح ندنو یرییعت 4 هد عاسل ردعماج یییفصو
 ) کلا ( رد دآ مدآ ء رگکو درعاوحرب ندن-هلبق هبض کو عاش م رک یا

 كعلوا عورب یھ كمالو كفك ) ىليكلا ( رواد هرلمد آ ددشو زواب هری

 ,زوبتلا هروک هدا كبرغم رولک ځایکو هلبایک ییج رولیچلوا تابوبح هک ردیدآ
 ؛نانل وا ربحت لیک هدلو صا ضعي ینو ردکعل وا نالوا بع وت سم ینزو مهرد

 ك ا
# 
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 سوگ سس سس سس سس سس سس

 حاير هلکبا ست یتعسط رولوا ضراع هفسرغب یجکیا یراک دید نولوق

 ردهدلپ رب هدناتسدنه هدننزو روئس ( ج ونف ) رونوا رسعتم یو رخ كنالضفو

 یلکشودو زوم هلیرسک كنافو كفاق ( عفنقلا ) ردشلیا مه یول دوج ناطلس
 ردندحم جاق ن دجا ردندامما ( جاق ( رود هکشا یشید

 دادم یتفاج كنهسکر هيلوكس كءرمهو یعف كفاك (ج اکلا ) ( فاکلا لصف ل
 هقج دادزا اذا ثلاثا بابلا نم اج أك لجرا ج اک لاقب ردهنسانعم قلوا
 هب لاق ردهنتسانعم قلنادانو قجاو كلنو تیاغب هدننزو باتک ( جاثکلا )

 ندماعط هلیوکس كندشل یانو یعق كفاك( کلا ) ةمادفو ةقاح یا جاتك
 رد هتسانعم ققلاغوح بودا رتاخذ بلج ندفارطا لوق ىلع كع یرادقم تیافک
 هنم راتماوا هیفکیام هنم لكا اذا یناثلا باسبلا نم اجنک ماعطلا نم مک لاقي

۰ 

 ندماعط عقاو هدلوا لوق اریز ردلومع همادختسا یروک ذم ریسفن كل وم هک اف
 ردهریخذ یسهلوقم یادغب دارم رد یکم هللا ری هک ندیناثو ردلوک أم ماعط دارم
 یک یراکدتیا قالطا لام هود رردبا قالطا ماعط هیهلغ هلوقلوا رلبرع اریز
 رانیوا بودنا بوط یبهرواجت هکردبعل رب صوصخم هلافطا هدننزو هل ( کلا )
 لاق ردهنسانعم قمانیوا بوط هدننزو څی ( کلا ) رراپ ندشیاق هد راید و الاح
 هک ردبمل هنوکرب دوب هدننزو هزاز ( یکتا. ) هیکلاب بعل اذا اک یصلا ےک

j e Uyینسهلوقم لیدنم رب هک ردنیبم هن وک ون هک هدناد رفم ضعي رار د ید  

 یویوا مدیوق هننوکو ردشویس کا رارردنالوط ندنراهقرا كرلناروئوا ب وک وب
 فسو و رد دحر ول اراخم 2 نب ةبعف ردداعسا هلیمض كۈك ) گر رردیا ریبعت

 یعف كفاك ( جدکلا ) ردند هیعفاش ها رد هلیحف كفاك هک یضاقلا ےک نب ديا ن

 ردهنسانعم كجا یرادقم تیافک بویقک هطارفا ورشم لینوکس كلادو
 ( جذکلا ) هتيافك بارشلا نم برشاذا لوالا بابلا نم اجدك لج را ج دک لاقب
 هدیسراف رد هنسانعم یوأمو هناخ هکر دی رعم یسراف ةدک هلیحف كندمحم لاذو كفاك

 مان ىلعلا فلد وارو شم هلتعاجشو دوج هلنینعف ( ج رکلا ) ردکعد هناغ# هدکیم

 هدنساضق روند ورد هدننب ناهفصا هلا نادمه هکرد هدلبر یسهدرک انب ریما

 هنسانعم كفلکجچو كفلفوك هنسن یسهلوقم كم رولوا ردصم ج رکو ردذآ هیرقرپ
 كفاك ( جرکلا ) ةرضخ هتلعو دسف اذا عبارلا بابلا نم اجرك "ربا ج رک لاقب

 ( یجرکلا ) هنسانعم رم روند هنیاط كن آ هکر ديب رعم یسراف ةرک هدننزو ربق هلی
 هنفیدش | غوا هلی راقالیاط ناسنا روسنلوا قالطا هصش نونامو ثتخم هلتسن یاب

 يع كفاك ( ذحرارکلا ) ثنخم یا یبرک یه لاقب ردشفلوا قالطا بم

 دنا كراضعب ردپدآ قلاب هجهصقو لشب عونرب هدننزو لعرق ( جریرکلاو )
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 هک هلوا مولعمو ردهلوب خد یرلهلک دیسو دیچ هک هتن ردشفلوا ماغداو بلق

 هکردراوتابرعم ضعب هرزوا یکیدلیا نایب هد رهزمو هدناقنا كنهج رلا هیلعیط ویس
 ماکل هک یسهلک مال الثم راردیا فرصت هلفیرصتو قاقتشا ہدنآو تم ینا برع
 بودا فرصت هغیصو لعف ندنآو یک بتکو پاتک رلیدد مل هدنعج ردپب رعم
 بورد ااعج هرزوا نیواود ینظفل ناوبد فالذک رلپدید امت ملتو امالا هجا
 هدز اعتسایظفل ناوبد یک راند یتح رلیدید انبودت نود بودا ذخا لعف ندنآو
 بولوا ناود لصا ینبم هاعدا ويد ردي رع هکلب ردلکد بارعم هک ایوک هلنکم
 نالوا رک ذ سپ رلیدلیا مک یناعدا ود یدنلوا لادبا هیای یرب كنيواو

 رودوخ ام ندنتسأنعم تعرس هک ایوک .رولوا ندلسفو ید مجف ییرعم كسی ۱
 ردهنسانعم دیربت هدنزو لیعفت ( جوفتلا ) رلیدید ج ويف هدنعج هيلع ءانب

 یا جوفا تح حیا رب تسل لوقت ردذوخأم ندجوف نالوا هنسانعم راهندرپ

 یحشدیک ن هقدل وا جیب سم رادقمرب مدفن بوالتیرش زدنوک نعپ یمفن نع درا

 ءان ىلع نالف ا لاق ردهنسانعم عارستساو یانحسا ) هجافتسالا ( ملک د

 هدایو هننسانعم رجخ رونید ههداب هدننزو لقیص ( جا ) فسا یا لوهعا
 رقعج ( ج رهف ) هنتسانعم ةافصم روند هبوک زوسو روند هبهناب یرلک دعل وا
 ( قلا ) ردیسا اضق رب عقاو هدنفرط لوج هدنتایا رتطصا گردی ر هرهق و

 روند هرب زود لقاروتواو لبطای بولوا روقح هلیئوکس كنایو یعف كناف
 لج روند هنتشوق ككك هلییوکس كنابو ىف كفاق ( قلا ) 4 فاقلا لصف ۶

 هروک هتنای كحراش رونلوا قالطا هننسیشیدو هنککرا هکردهجق یدرفم یک
 هکر دید آ بعلرب صوصحم هب ع هدشنزو هلزاز ) :یقعقا ) ردیررعم یسداف تک

 هتسانعم توناح روند هناکد هدننزو قطرف ( جی. رقلا ( رار د ید حاضو مظع کا

 ردي رعم یسراف بلک راتو هروک هیشاپ كحراش رد هیانععو ید ج رک هک هتن

 هدنزو باح» ( جاطقلا ) رونید هثیش نوزوا هدنزو دهرسم ) ت رقملا (

 هتسانعم هنیفسلا سلق روند : هنیدومالپو هنطاله یک هدننزو باتک ( جاطقلاو )

 هبا طاله دوخ اب ردهنسانعم كکوب مک ینطاله یک هدننزو جرم ( عطقلا )
 مكحا اذا لوالا بابلا نم اعطق لجرلا طق لاقب ردهنسانعم تحوص ندیوق
 كمالو یمن و ىح كفاق ( جاوقلا ) جاطقلاب بلا نم قستعاوا جاطقلا لتف
 هکردضمرپ قلعتم هیاعما رد روسکم اعاد دوخای رولوا روسکم اضعبو هلیخف
 ریبعت مجاوق ید مقاتل ردعنام هب یفدبط عفدو هر جورحو محومو موم

 هد هيج ظافلا ارز ردیبرعم جاوک ینعی ردبرعم وب هروک هننایب كرهزم روئلوا
 رو نم ضم هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدهط تادرفم ضعبو زلوا مت محو فاق |
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 جافا ) اهجرفنم یا ابانثلا میفم لجر لاقب رونید هیسک نالوا كريس یرلشید كوا (
 ردعض وم رب هداني هرصب هللا دکمه قو هرج ( ف ) ردعض وم رب هد ان زو لیمزا

 ( تققفتاذا همدق رفت لاقب ردهنسانعم قمالتج بوایراپ هدننزو لعفت ( فا

 ) چ )رود هرهسک هزع و لیش هک رد هتسانعم حج يع كنون و كاف ( جلا )

 رد شابا تیاور هم نب بهو نيا مش نوا هک ردناذرپ ندنیه ات هدنازو مقب

 هدیکرت هدیسراف کا رعم كنف هدننزو لبج ( ج ۀ ) ردیما ثدح رب هقشب و

 ج زفلا ) رولوا كروک العا ندنسیرد زا هروناج نانلوا رببعت قص راق (
 بولآ هلا لا هکر ديما صقر هن وکر صوصحم هم هل .عف كن ەم یازو كناف

  ۱هک ربد جزم رد رلک دنا رییعت یصقر ر هدنک رب رد رعم ها اردن صقر

 ران و ردهسجن مایا یراک دید هقرتسم كسرف لها هک ردي رعم هب كلذك ج زق
 جوفلا ) ردلہعتسم هدا موش لها ردشیوتشه تسه دنفس ادونشا دونها )

 جاوفاو هليمض كناف رولک حج وف ىج ردهنسانعم تعاجو هورک هدننزو ج وم

 ةعاج یا ساللا نم ج وف لبقادق لا رولک جج.وافاو ج وافا یھ ا مجو رولک

 لاش ردتغل هدنسانعم حوف هنسانعم ققوق بولیاب هبیط هحار رولوا ردصم ج وفو

 دوخای قوغوص زدنوک و هتحار ترشثنا یا حاف اذا اجوف حوف كسلا جاف

 هلتع رس هدنن زو هدافا ) هح افالأ ( در اذا رابلا جاف لاش رد هنسانعم قلوا نرس

 جافا لاش زرد ەت انعم كغ رکسو ع رسا اذا لح را ج افا لاقش زد هتتاتعه ثكعءرو

 رد هنسادذعم كم ری ویلاص هب وص هورک هورکو ولب كولب یرهود و ادع اذا س هلا

 تكسکو کی ۱ ةحافلا ) هعطق هعطق ضوحلا ىلع لبالا لسرا اذا لح را 1 لاق

 رد هنسانعم تعاجو روشد هرب شکک نالوا هدنغلا را كنه ییا دوخاب كرب

 هرخآ لع ندلعرب هک ردیرعم یسراف كي هلیوکس كنایو یصق كناف ( جفلا )
 هیاسنا تعاجو رووا ریبعت یعاس هدزج الطصا رد هدایپ نرتوک تار رک
 كير واو جلا هلا 7 هبه و جلا نسح ۳ دجا ردندلاعر باقلاو ءایسا و روند

 كنسەلك جف هدنسانعم تعاججو رد رلثدحم مجیفلا نبا ىناہبصالا دمع نب دجاو جلا

 یک یرلەک نيهو نيه یدنل وا فیفحص هدعد هدنن زو سک تنا یدیا ج 5 لصا

 ا اعاد هک روند بت , رلیعکب نادنز حج ویف لوق ىلع ۳

 ید رنو رد-شلوا صوصح هرلنا یسهغیص مج سپ رردیا تسارح بوقیچ
 مالک و ها هل عرس رلکیب نالوا هدیناطاس باکر الاح رد راکنهرس یسهلوقم كيب
 هحملت هنفیدلوا یواو یاب یلصا كفلوم ردبترم نوعا ارا هب یاطاس

 یثا ندنتلقل كنهرسک هرزوا واو هدننزو مرک یدیا جب .وف یلصا هک ردیبم
 های واو یتبم هنسروهشم ءدعاق قلوا عمق ها وواو هد هلک بوش وا یفذح هرسک
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 ردنرابع ندقلوا قاشیآ هک ردهنسانعم ق لوا یک رکو قجآ یرلقلارا كرلقایا یکیا
 نیوضغو غ وصم ندعبار باب رلنوب ندهراس تاهما ردهنیانعمقلوا ریس رلشیدو
 فو هرغث فو لج را مف لاقبالثم ردموسمقرهلوا فصو هنیرلبحاص و هنیموقرم
 ردشلیا طلغ هلکلیا دیش هلیوکس كمال یرهوح رونلوا قالطا هربغص رهن
 هلا هدنوب ردتفص ندموسم ملف رونید هبیشک یلشید كريس ( ناتسالا ملا )

 دعابتمیا نانسالا ملفا لجر لاقي نوجما سابتلا عفد ردهزال یرک ذ كنظفل نانسا
 لجر لاقب روند هبیشک نالوا ولنادیمو هداشک ینلارا كنب رااوق لفاو امام
 قحا ینلارا كتى رل ەم ینعب هدنناونع نییدشلا نیبام یرهوج هدب نیبام دیعبلا یا فا

 ولع روا کیا لو هدننزو ج راخ ( حافلا ) رد دليا طلخ هلکلیا ربسفت هنالوا
 فارطا نوا بارض صوصحم دک وا د روند هبهود کی را هئا مظع

 نالوا زافو بلاغ ولبیصن جافو رووا ریبعت روغوب هدیکرت رونلوا بلج هکلام

 ماقلا یا [ جافلا یبهس تذخ افدعس ] ثیدحقو هدهبابن رول وا قالطا هقوا
 هلغلوا موسم هلیرابع لاضتلا ف هب قبس یذلا مهسلا نوکی نا زوجو بلاغلا

 اضعا هکردیدآ ضرر یلاعت هلاذاعم طافو رولوا عا ندنقوا ناشتو ندنقوا راق

 كحور كلاس هلبس ییابصنا كلیغلب طلخ رولوا نموط ییایرب كند بویشوک
 هیاصا لاق ردهغلوا قالطا نوهکیدلیا قش یاضعا فصن رولوا ندنسغابق
 ح ورا كلاسم هنم دش یمنلب طلخ باصنال ندبلا .قشدحال ءاخرتساوهو افلا

 * ةوالخ نب معاف هنمانآ * هک ردهسکرب ندی رع هوالخ نب اف ردندلاجر ءامسا افو
 هد همحلم موب نالوا فراعتم هلبا قرلا موب برعلا نيب هک ردو ىلصا ردنأشنم كناثم
 تنواعم هسا یخدنس هملاف روبرم نک ردبا لتق یرارمسا هد رک رس مات سینا
 هتف ا هسک ندا ی ربت ندهدامرب دعب نم هلکع د فا "یرب اا هدن راک دید نسیم دانا

 هبیشک الت هنض رم جاف نانلوا رکذ ( ج ولفلا ) ردشلاق لثم كعد والخ اف

 هدننزو هدوفس ( ةجولفلا ) ج ولفم وهف لوهما ءان ىلع لج را غ لاق رونید
 وقر اها رق ىا دا وسلا مچ الف ردجنالف یج روند هب هب رق عقاو هدقاع داوس

 ردب دآ حضوم رب هدقاعو رولوا قالطا هیالر شلوا سطن نوجا تعارز

 هدننزورونن (ج ولفلا ) روند هبهقش رب ندنرلهقش كرداچ هدننزو هنیفس ( هعلفلا )

 هک ريد حزام باک یا جولف وه لاقش .هنسانعم بتاک رولل وا قالطا هب یح زای

 زوف هله ردک رک قلوا ندنسانعم میش ارهاظ ردذوخأم ندنسه دام ی هلا هدام وب

 طومرو ردددعبش جاتحا هلا بتاک اریز رد دیعد هروک هباک یسانعم رفظو

 رودنلوا قالطا هبهنسن نایلوا مقتسمو تسار هدننزو مظعم ( فا ) ردیدآ

 ایانثلا طفمو میقتسم ریغ یا ملغم رما لاش ردشفلوب یکیا ند رب ینیدیاص هکایوک

 كوا
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 لاش رد هنسانعم قلچا بو الثح كب وکو نيب ادا قفالا شنا لاش ردهنساتعم

 یوم كوص نالوا هدنحشا كنسهلوقم هبرقو هفوقو تعفنا اذا ةرتسلا تمضفنا

 نهو بویشوک شیارو ایفام لاساذا ولدلا تصضفنا لاقي ردهنسانعم قخآ
 هرزوا طا رفاو فعضو ی زسا اذا الا جدنا لاقت ردهنسانعم قلو فعضو

 هدنن زو ریما ae )ادح نم اذا ندبلا جافنا لاق ردهنسانعم كمر ومص

 هک ردهتسانعم ج اضفع هدنازو با رحم ( جاضفلا ) هنسانعم قرع رونلوا قالطا هرت
 8 ف كناف ( قلا ) ردهسک نالوا كياوسو تسس بولوا زوسو یرا یدوحو

 بابل انم ایل هب ریصخ لع لحرا ف لا رد هنسانعم رفظو زوف هلی وکس كمالو

 هدحو مكا تأی نم #* لئلا قو حراشلا لاق زافو هيلع رفظ اذا یاثلا و لوألا

 ینآ ریز رول ون زوف مدآ ناراو هحاهن نمک هش ر وطح 4 نع # مغ ۱

 زد هنسانعم كل و لطف و رد ی هنکیدلنا توشر ضع اتامزق ردق و :ز زدی بیذکت 1

 رد هنسانعم قلق ا کیا بوراپ ندنفصن ییهنسنرو موسق اذا مبنا قتلا يف لاق

 كمروس بوک نم الر نوعا تعازز یجفحو نیفصت هقَس | یشلا ف لاقت

 ردقتو ضرف جارخو هرجو ةةعارزال اهقش اذا ضرالا راک الا ف لاق ردهنسانعم
 ف میفلا و ىلوق ةيرلا قو كفلوم اهض رفاذا هيرا بش لاق ردهنتسانعم كليا

 ندلایکم ین یرکذ یرلکدد مف هروک هناي كنهابو ردهدنردقت دیرطا

 ىلا فتح نب نفعو ةفیذح ثعب هنع هللا یضر رع نا ] وبشا انعموو ردذوخأم
 ندلالغ ینرلحارخ داوسلها ردشلوا دراو هدننلدح [اهلها لغیرطا اگففداوسلا
 و فو ردشفلوا ذخا یسانعم ریدقتو ضرف ندرو زم لایکم هی رللوا ردنا ادا

 رفظو زوف ید و هل رسک كنهریه ( ج الفالا ) ردیدآ حض وهرب هدننیب هبرض هلا

 كلبا بای رفظو زافو رفظ اذا هععخ ىلع لجزلا ملفا لاش ردهنسانعم قلو
 لیلد ییدلیا دارا هرزوا مصخ و هرفظا یا هیلع هلا هحللا لاق رد هن انعم

 هناهرب فا لاق رونلوا لابعتسا هنسانعم قلف نشورو تسارو نیم یاهربو
 ندن رالوا یانعم كسحالفاو ملف هليمض كرلاف ( یا فلا ) ءرهظاو هموقاذا
 (یلغثا)ز وفلاو رفظلا ىا 9 غلا نل لاش ردهنسانعف رفظو زوف ردعما

 ) فلا ۱ دیسف انا يلفت ۳ ق لاق ردهتسانعم كلوب یندو هدننزو لیعف

 اف هک ردموسرم هلهجووب هدیرفمو با ردیدآ كجلوا فورعمرب هل رسک كناف
 ندکچل وایرلکدید ملف ردیب رعم افلاف نالوا ینایرس ردیدآ كوا ع ونرب هلیصف كمال

 اا نسل فو صن كریبک رک اف هدیذهنو ردیسخ ییا تالدعم رک ردریبک

 كيش نانلوب ییا 4دەن فاش فصز نو رد نیم ود ندکچلوا یراکدید

 نيته ( قلا ) نافصن ىا ناجلف اه لاقو, ردزناج هددالیهف كناف ردیسشوراپ
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 نکرولیغاص هقا هعش رفو روند هکعرو هیش هنلاح هحش رف هلارصقو یعف كناف
 كمر ( ذجرفالا ) ةحشرفلا هبش یهو یجرفلا ىش: لاقي روند هغمربآ یتشپآ
 یوق زسنارف دارح زدهفئاط نانلوا رببعت تكئرف الاح هک ردیرعم كنرفا هلسک
 كتنزو طنفسا ردقلوا روسکم ءار نالوا سايق هدنوو یلاعت هللا مهلذخ ردقحهلوا
 ردالعا یزسک نکل ردتفل یصف كنساف هدکن آ هچ رک نوجا جارخا هنر
 هک روښد هیهقا لوشو یدنلوا رک ذ هکردیفدامو هدشزو اف ( جعافلا )

 مک كياپو تسج و هلوا ششآ کا مدقم ندنتقو هملکچ هلکلیا لیجت روغوپ
 و هکر دیفدارم و رد هلا همم نیش رکود و ) EEE ( روند هب هق ات

 كليا تخارفو كر بویپشو یهتسن رب هل رسک كنەزمه ( جاسفالا ) رووا

 اچو یعف كناف ( جشفلا )ىه لخو یکرت یا عف جفا لوقت ند هنسانعم

 ردهنسانعم قمریآ بو رک ینرلهحاب نوجا كلبا لوبت راوط هلیاوکس كنهمجم
 ( جشفتلا ) لوبيل هيلجر نيب جرف اذا یناثلا بابلا نم اجشف راجلا شف لاقب
 قرهربآ يف ججشفنو رد انعم لوا هدننزو لعفت ( ميشفتلاو ) هدننزو لیعفت

 هلل مسكو ىف كاف ( ج رافعفلا ) كأ ادا هیشمق جشف لاقي رد هتسانعم كمروب
 زخم هراپشب و ا رهاظ هکر بد حرام ردەدنىزو كلافعف و و ردیدآ ماعط عون رب

 نالیس هدننزو لعفت هللا همجم داض ( جضغتلا ) رداولح نانلوا ریہعت اولح ینامشپ
 لجرلا ضقت لاق ردهنسانعم قلوا كان بویلرت یرلید كراليق هلیهجنو كمالیا

 هک ردینک اقرع سرفلا بیصت روب زم لاثم لسپ مو هرعش لوصا تقرع اذا اقرع
 e لاق رد هنسانعف قمالتح بولی رای ىغا ندکمروس كيو رد ری قید اف رع

 لوش ینعی محألا لخادم ىف معلا قورع تقشناف هذخأم ذخا اذا معشاپ هدسج

 بوصاب ینرارپ قجهصاب یک یک رک هدنسهدوک هکیدنلواط بوروعس هدهجرد
 بولیرا یرارمط د ا نالوا ,دنلخادم كزلغاب هد زلارا راهغضم هلغم ردخقص
 یا كنسهدوک كناويحو رونل وا رییعت قلرات ىغا ندکلزوع هد-«اسل یدالتح

 ددنم اج ددخ اذا ةقانلا ندب جفت لاقی ردهنسانعم قلوا لوزهم بولیسکا

 روقچ هدنروص لوا هک ردهنسانعم قلوا لوزهم بولیسکا یتا كنهدوک مل

 ندکلزوس كن هسخو ردشلبا ناپ هدنسهداف دخ فلوم هک هتن رولوا روقح
 جغتو رد راو یسهدعاسم ید کا كندام هج رک ردکد هنسشانعم قفلقول وا

 دوب هدننزو لاعفنا ( ج اضفنالا ) عسوت اذا *یشلا طفت لاقب رد هنسانعم قلالوب
 كنرایو جفت ینعم اقع مجضفنا لاق رد هنسانعم قلوا كانم بویل رت یرلبید كرالیق

 ةح رقلا تجضفنا لاقن ردهنسانعع قلریآ بولجآ یسیرحا دوخاي یرغا كنابحو
 قلوا نایع ناعما قفا هلغلوا فرطر دولوو سینس ذوخای تلظو تحرفنا اذا

 رد هنسانعم



۱.۰۷ 

 یا رد ورم هد هلا a یاحو هلیج ج رفم عقاو هدم و رم ثیدحت هروک هناي

 هدیعواو ردا رک ذ.ید فلوم هدنباب ءاح هک هتل ردبهاذ هنسلوا هبا همهم یاح
 هک كلا وتقم نانا و هدا رج دید ندکلنش لصالا ردشذبا ج ید یقیاور ییا

 همالسا كلذك رولک مزال ندلالا ٽو بویلوا لطابو رده ید ردلک د مولعم لتاق

 تس ییانح هد کدلیا تیانح هلغمال وا یمهلقاع تر نیلیا دانا ةالاومو بولک

 طسشم روللوا قالطا هغارط هدننزو ( ج رفلا ) رولک مزال هرزوا لالا

 ( ج و رفلا ( روند هیسک نالوا ولن ادیم و هداشک ینلارا ینتلوف هلیکس ردو هنسانعم

 لیصذ هبا یر رب یر ؟ ۱ نالوا هدنسهشوک یا هکر وند همای لوس هدننزو رویص

 كحوک هدننز و روت ۹ حج ورفلا ( هل وا ولن ادیم و قحآ ینلارآ بویلوا قحه راط

 رولیک هتسوا هک وتو هاوو نالوا یباء رب ندنسهسک و 1 هنکلموک قحوح

 دی تشک ما یباعرب دلا اوا راربد یعرف هدیس راف هکر ذکی دید هحارف الاعوت

 حج و رفلا باهشلا لاق رد شم رک هب هد وهعم تنیه ییدمش ا یدا رول وا

 هنا دیامماا ف لاقو قراشلاق اک مالسلا هيلع ىنلا هسل دقو کر لا یب رفلا وه

 قش هیف یذلا ءابقلا وه | رخ نم جورف ۳۹ لص مالسلاو ةولصلا هیلع 1

 ندهط رو ر دتْغل ید هدننززو وبس هدانعم وب روند هنچ قواط حورفو هفلخ نه

 كنار و كنا ردیعج,كن هجر د هدننزو قیر ۳ ) جرافتلا )ردەیمەت ثعاب یار نا

 عیاص الا ج.رافو روند هنن رلقلقلارا كنم رلقم رپ نو زیارط و هنحاعرب كن اتف هل رسک

 ندید ز قم كرافت هل رسک كنار و كا )3 هح رفتلا ) روښد هنبراقلا رآ ك رلقم رپ

 هلا هروسکم نون ءاجرفنلاو هلبرممک كرلات هجارفتو هج رو یدنلوا رک ذ هکهتن
 ج رفنم هب هغرالآ ندکشح نايه هکرونلوا قالطا REE قلا فیعض و ققروق

 كنه مه ( جارفالا ) فیعض نابج یا ءاجرشو هجا تو جرف لی لا تا

 لاش رد هنسانعم قلربآ بولحآ هنع* رب ندا ب ول وا هغرال [ ند هنسنرب هلا رسک

 حج رفه عقاو هدموقم ثیدح اوفشکنا اذا لستقلاو قیوطلا ن ع ساثلا 9 وا

 لاقي رونلوا لامعتسا E كليا 4و یاکمرب جا هاو ردذ وخأم ندانعمو

 هرق رب هدنساصق ورم لرحف كناف ( تایوان ) هوک رب اذا ناکلا نع اوج رفا

 ردیعسا یدح كرومشم دهاز ما ىج رفلا بوقعب نب دمع هلنیتحف ( ج ج رفلا ) ردیدآ

 فا همد زد كنب زوق نالوا ارب هدننز و ماجر =| ( جابر والا ) ردي وسنه هن دح

 ] هیلاعا سیف یو اذا لا دلح مچ رفا لاش رد هنسانعم قلشب هغع روق هدنرا رانک
۰ ۱ 

 یطو ردیدآ اغ: رب ص وصح هنمق از هدنزو ساط رق هلا هیقوف یا ( جارفلا)

 هدننزو هحرحد هل | هلمهم یافت( هج رفلا ) ردیدآ عضوم رب صوصح هنس هلق

 ۱ ( ىج > رفلا ) ۱51 :ةیعم..ق حرف لاقت رد هت س انعم كعرو قرریآ ینشپآ

 حس __ سا



| 

 ۸۰ل

 ٠ نالوا هدقلارا هلیعض كناف هح رف هروک هاب كحايصم روند هغلص ال یی یصش

 هکط اللا هج رف و یک یرلقلارآ كرا هنسن هدایز لکو ییا ۵ ک رود هعضوم قحآ
 كناف .هحرفو ردهلیعص كۈك كلذك ردکدک و للخ نالوا ضراع هنساس كراود

 ضط هدنوب و ردهنسانعم قاتروق ندندش ENE هن یناعم ردردصم رف

 تاک رح كفلؤم سپ ردلوقنم ید هج رف هلرسک كناف ندیرهزاو ردتغل هد هليا
 نک اولا رد صم مه و مسا مه هلیعص كناف هص الخ رولا قفتم 2 9

 هدنحش را ناکلخ نبا هلتسسانمو یک هدشنو هجر ردرردصم هرس کو ی ھو یک

 .جاج هدنامزرپ هکر دیک ندالسلا نب ورع وا یدنلوا سر هیطق نالوا لوقنم
 هنارح رب نوک رب مدلیا رارق یرادقم هنس نوا هدنآو رارف هنیراید ن ندلاظ

 بیحرت بولوا قالم هبرع رخآرب برعرب مدروک نکردیا راذک تشک بوقج
 یدلوا صالخ ندنروشو مش ماع بولوا توف جاج ېک هدزم م ركصندليهأتو

 لك ةج رف هل * سالا نم سوفتلا ع رج امر * یدلیا ۳ شب وبشا پوید
 عاعسا یمالک وب هک ردا ورع وا یدلیا تاز 3 هلا اف حف یهحرف * لاقعلا

 هسخو یمدنربخ توف كجاج مدل یمغجهلوا رورسم ندنسیقنق هدمکیدلیا
 دنفلت هللا اف مض ییهج رف نیاریز کک شوک یشیدلوا هللا اف ف كن هح رف

 ملکشمهدمگیدلیا شوک هليا اف حف سپ یدیا رولک همرطاخ قلوا طلغو مدیا ردیا
 طافت هچبج وم یرهزاو قۇ لوق نکل یدلوا لسا ردص یافش پولوا لح
 نالوا هدنس هل وقم را ود و هدرا ود کالا هح رفو یعنا رد نیعتم یتیدلوا

 یک هل و رظ رواک جرف یبج ردمسا هک ردهلیعض كناف ردنرابع ندللخو هنخر
 یر هلغلوا كوي كب یرلفابیق هکر وند هتک لوس هفت و ج رعا (  رفالا ۱

 یرب تروع یرٹکا ج رفاو رولوا هدهشرح یرثکا تفصو هلوا نش واق هثیرب

 رد ج رف م  نداتعمو روند هم دآ هحاخب رپ سم روش ود نالوا رول وا فدک

 تو رز لازیال یذلا یا جرف هب یا ج رفا لحر لاق هل _نیتعف

 (ج رفلا ) اهحلفا یا ايانثلا جرفا لجر لاش ردکءد كريس یراشید كوا ایاثلا
 لوش و ا و تاذ یا ج رفم ةجاجد لاقي روند هغواط چاپ هدننزو نسح

 بولوا ضراع ربغتو نهو ةنیزه هرکص نکیا زادنا ریت داتسا كي هکرونید هیسک
 هدننزو مركم ( ج رفلا ) ردهل قرب ( ج رفم ونب ) هلوا شک للخ هنغل زادنا ربت
 هلغفلوب هدارصص یلاخ نالوا دیعب ندکلنش ینعب ندرلهبرق هکرو دید هلوتقم لوش
 ةالاوم هليا هسکرب و بولک ههالسا هکرونید هیسک لوش كلذک هلوا مولعمان یلتاق
 ةماع نیبسلالع لقعلا ] ثیدلا هنمو هلوا شمالیا ذاا :الاولا لوم ىنعي بویلیا

 كن هبا هل ةلقاعال هنال لالا تيب ىلع ناك تج اذا یا [ ج رفم مالسالا ف كرتيالو
دستم جت »س"

 

 هناي



۸۰ ۶ 

 ۱ و و رددآ تابرب رلیحف كن همح* لاذو یعط كباف ( میذ وفلا ) رددآ حض وهرب

 را ريد ید مجتوف یرلکدید زوږ راپ هک ردسیرعم یل راف ۀند وپ ذوف وبشا ردبرعم
 ردرب یسیکیا هروکهنناب كرلتاد رفمنکل یدلیادا ریا هدننروص ترباغم هحرک فوم
 یتسهصف و مغ كنهسکرب هلیئوکس كنارو یحف كناف ( ج رفلا ) ردراو یاسقاو
 هفشک یا نناثلا بابلا نم اجرف غلا هللا ج رف لاقب ردهتسانعم كليا هلازاو فک
 حرف و رولوا زام رورم یانعم هلغلوا عوض وم هنتسانعف قیرفو ج هدامون

 كنهحاب جرف هروک هننایب هدراصب كفلوم رووا قالطا هننرب تروع كناسنا
 تح نوحرلقدلوا نيلجرلا نيام ردشفلوا قالطا هردو لبق هدعب بود هنغلارآ

 هزوک هللا كحابص و ردهنوا :دنسهاقم عروشوم یاب لات تگ
 قیداب ردشملوا بلغا هدنلبق كنوتاخ رهدیکو رد هیعس ثعاب یرلح اعفناو جارفنا

 هنلحم رطخو فوخ رهو ی نانلوا رعیعت دش رد ج رفو ردع الم كى کا یبسانم

 رفشلا هب ییمح یا ج رفلا کسی نالف لاق زد راعت سم انعم وو رونل وا قالطا

 مولعم یهحو كل صرصح دن آ هروک هناي كح راش روند دنعلارآ یر هحاج كن او

 ج رفو هعاوق نیپام یهو اهیضحا اذا هتباد ج ورف "الم ساسالا ق لاق ردلکد
 ۳ و RS E وچ ناجرفلا ) ردیمسا كف رطرب هدنناب لع. مات حاضاو ردیدآ اضق رب هدنتلاا

 دنس هللاسارخ دوخای یس هکلوا ناتج" هلیس هکلوا ناسارخ هلیسهیش هشت
 (ج.رفتلا)رددغلوا قالطانوحمرلقدل وا یعالسا دخت شیب هدیسکیا هدفلس ردیسهکل وا

 هلا وف لاقب رد هنسانعم كلبا هلازاو فدک نەصغو م یدو هدننزو لیعش

 كدک انعم و روتلوا لامعتسا هنسانعم قلوا ینافریپ كب هسکرو هفشک یا یغ

 لاقب رولوا بای للخ ینایحو یدوجو ارز ردذوخأم ندج رف نالوا هنسانعم ,
 هلنيتمط ( ج رفلاو ) هلیئوکس كنارو ىمض كناف ( ج رفلا ) مره اذا لجرلا ج رف

 هيلا رس شفنال لاق ردتغل هد هللرسك كلاف روند هیسک نالوا زاقاص رس الصا
 هیای نالوا ولنادیم و هداشک ینلازا كنبرغب هلشیرکو ارس متکیال .یا ج رف لاق

 هدنزو ج رخ ج رفو رونلوا قالطا هنوئاخ نالوا هرګا بوت تاقرب نامهو روید

 (ج رافلا) ردندا روا ی رفلا لع ن نسح ندنیت دم ردب دآ هدلب رب هدنسهکل وا سراف

 نالوا ولنادیم یشیرک ندهضبق هدرلنو هدننزو ربما ( ج. رفلاو ) هدننزو ج راخ

 هانلوا صل و ج رفنم کی ندندالو هکروند هبهقا لوش چ رافو روشد ها
 قالطا هش, نالوا راکشآو رهاظ كب مب.رفو هیلیا ترفنو ضغب هبءود كکرا

 ردطلغ ردللاد هکیرههدن درابلا هروک هناي كجراسش هنسانعم زراب روئلوا
 نالوا ىلج ءادتا هک وئلوا قالطا هیهقا لوش خیرفو ردقو یتعالم كنهدام اعقاو
 ندهصغ و مغ هلیالث تاکرح كناف ( هجرفلا ) هلوا شلبا عضو ههکی یدلو



۸۰ 

 حلا نیب یا میفا لجر لاقب رد ءاج ینوم روسشوا ریبعت قاشپآ هکرونید
 هدننزو لاخلخ ( جافعفلاو ) هدنزو دهده ( عفجتلاو ) ههنزو دفدف ( مفجتا ۱

 هدومب هللا "ی ناینوا هدنهدهع هک روند هیسک زاغو شو نزفال ولزوس قوج
 ( مججتالا ) رونید هراهسک ناجمارک و لسیقن هلنیتمخ ( عج ۱) ردا رخافتو فال

 هلکغد هبهراد نرد قجەراط و رونید هتنال وا حساو لوق ىلع ه هود هی سک

 هدتفل ضعبو راررد ججا هیءرد ره برع ةماع هکرید حراش رولوا نددادضا
 ( هعقلا ) رداسم ربغ یتیدض هلکشد هننالوا قیعو قیض هدشغل نیو هتنالوا عساو

 ( جلا ) هتسانعم هجرف روند هغلقح آ نالوا هدنفلارا كن هنسن ییا هلیعض كناف

 رودم هکولوا قالطا هنغنرط هاد لوش ردلعاف مسا ندجاق هلبرسک كنافو كيم
 یف كناف ( جا ) ببقم یا قم رفاح لاق ردهشدم هکهلوا شوب یسیرجاو
 بابلا نم اخ لجرلا ےن لاقب رد هنسسانعم كلبا رک هلیئوکس كنه« یاح و

 قرهلوا قاربا یرلهک وا بولوا نیشبهنب رب یرب یراهگیوا كرلقایاو ربکت اذا ثلاثثا
 هایقع دعابت و هیمدق رودص یاد اذا هتیشم یف 7# لاق رد هتسانعم تكءرو

 (مجفا ) ردهنسانعم كم رو هرزوا روک ذم هجو یخدوب هدننزو لیعفت ( میخ ا (

 قلواقاشپآ هلیهجو قلوا دیعب یراهک واو بیرق یرلجوا كن رلقایا هسکرب هلنیتحف
 هرزوا روک ذم فصو هدننزو ج یا ( ےخال ) ردندضار باب هک رد هتسانعم

 وهو ملا نیب یا ما لجد لاقب رد هاب یوم رونید هبیشک نالوا قاشپا
 ردهتسانعم قمریآ ىشب آ هدنازو لعفت ( هلن هابقع دعابنو هیمدق رودص یاد

 ردهیانعم وب ید تفت هکرید حراش هیلجر نیب جرف اذا لجرلا يح لاقب
 كفلورکو قمروط وربک ندهنتسن کیدلیا دصق هل رسک كنءرمه ( جاخالا )
 ردهتسانعم كليا ضارعاو عوحر ند هنسن رو ما اذا هنع ما لاق رد هنسانعم

 قمرپ آ بوزک ینرلهچاب هبرللا نکراغاص یناویح لاغاصو ینشا اذا هنف جا لاقب
 شاخ و یف كناف ( مبتلا ) ابیلجر نیبام ج رفاذا هتبولح بلا | ختا لاقب ردهتسانعم
 ریکتاذا ثلاثا بابلانم است لج رایت لاقب رد هنسانعم كلبا رک لی وکس كن همم
 و نکل زدهتسانعم قلوا قادپآ هسکرب دو یک مت نانل وا رکذ هلنینصف ( میشم (

 مبا رلا بابلا نم امت لج زا لقب ردت رابع ندقلوا قاشیآ كي هکر دعقاو ءوساندن آ
 روند هب هفح ردیفدایمو هدننزو ج دوه ( ج دوفلا )ملا نم ءوسا هنکل ےک نعم

 ,صوصح بول واهدنلکش جدوهوب و ردبدآ بکر مع ون رب صوصحهراایلک ینعی هسورعو
 رديغافرا ةقانلا جدوفو ردقجهلوا وجوق هکراروتلیا ھفافز لح بوردنب یزاتیلک

 قا لاقت رولوا ریبعت ناتص ردراپد یراهچاپ هک ردرارپ قصق كنەقال ىنعپ
 هلیس هینب عج ( تاجدوفلا ) ردهحدوف ىدرفم غافرالا یا جدوفلا ةعساو
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 هصقناذا لوالا بابلا نم اجد ىلا جت لاقي ردهتسانعم كليك | هلی وکس كالو

 لاقت )۵ كات س اتعم ا شی یغلنغزق هلغم ردشل ۲ وص قوغوص هب وض یسا و

 دوخای لیقث لج رد هنسانعم قفا ضا و هرح سک اذا درابلا ءالاب ر ءالا

 ید و هدا زو لیعفت ) ا ) لق اذا نجر ف لاق هل دس هض راع را

 لیفت: لج لاا هح رک لقنا اذا جشن لحرزاا جف 0 و کات قفل رغآ

 یم هنیراعشا یتبسانم هدام عضو كحراش نکل بول وا هدهنسانعم كلیا لیمم

 لاش رد هنسانعم ثتلبا درب هاب رسک كنهرمه ) ج اثفالا ) ردشفلوا هجرت هنوک لوا

 ذآ لزا جفا لاق رد ةنسانعم قمولوص راهراه هلغلروب كبو کر اذا هفا
 هلیسهدش كيج و یعف كناف ( عفلا ) لوهجا ءانب ىلع مجفا لاقب و راو ايعا
 کیا ےف هکیدید هدر اصب فلوم رونید هلوپ مساو نالوا هدنفلارا كغاط یکیا
 ییج یدنلوا لامعتسا هدعساو قیرط هدعب روند هرب قحآ نالوا هدنغلارا غ اط

 ولنادیم و قارا ندنرفب یتشی رک كنا رولوا ردصم عفو هلی ردک كناف رولک جاج

 اهدیک نع اهر و تعفر یا لوالا بالا ع نه اج نمو#لا شب عج لوقت هنسانعم قاق

 بارغ ( جاعفلا ) تحف یا ىلج ر نبام تڪ لوقت رد ا قمربآ یشنآ و
 اغ اذخا لوق روند هلو عساو نالوا ا عاط ییا ید و هدشزو

 یرلک دید جاغ هلرسک كنه زمه ( ج اجالا ) نیلبجا نيب اعساو اش رط یا اجاغو

 قم ربآ یشاو ج اعفلا فالس اذا لجرا جلا لاق رد هنسانعم كف روک ذم قیرط

 ثكءرو كباچ ینعب كلبا تعرسو تخف یا یجر نیبام ت تحسا لوقت ردهتسانعم

 قم رقح شوقو هیشمیف ین عسا اذا لجرلا جک ذا لاق رووا لامعتسا هنس انعم:

 ك هلا نایص یالرت یجفجو اهم وصد تمر دماعتلا تا لاقش رده سانعم.

 ( ملا ) اركنماقش اهقش اذا نادفلاب ضرالا فا لا ردهنسانعم قمراپ ت

 روند هز و را خو روند هه وږه ماخ دل رک و كن اف ( هجاعفلا و ( ہل رک كاف

 ندخ رم ندنسهلک می فا کړل د: دشت كيجو ىف كناف ( ءاعفلا ) هنسانعم یاش ےطب

 رولوا فصو هاب جت وانادیم و قحآ ندن رغب ۳ هدننزو هثدنم ( زعفللا و ۱

 لصا هلیعض كيم ( جافلا ) اهدبک نع اهرتو ناب اذا ةعفنمو ءا سوق لاقن

 نیبام ادعابم یا اجافم یش وه لاق روند هیسک نیرو ا :شوآ ردججافم

 رد دنس انعم ثكعرو قرهربآ شوا هدننزو لعاغفت هلیح د دشت )چ افتلا ) هیلحر

 كرا نا ردن وا دحاو یان هیلح ر نیب اچ رفم یشم اذا لجرلا جاش لاقي

 رد هنسانعم قلوا قربآ ی شد آ را ری يا ۱ رد_نیصه ین هغلایم و هنناب

 ج * ےلا لبه یاح یک قفص عج وو ردندعبار باپ لرم یاضتقم

 :هبیشک قرآ یشیآ هدنزو دلا ( مالا ) ردقلوا قاشبا كيوب هکر دعقا ند تقص



۷۰ 

 پابلانم اه 2 قو ای الا ےگ لاقش رد هنسانعم كمحا مدون مدو وص هدنزو

 ۱۳ کنی كيو و یحعف كنيغ ( عملا ) هع رح اذا حبارلاو یاتلا

 رونیدهنکش وک هود لوش هدننزو فتک ( حفلا ) هنشانعم هع رح روند هوص

 ی نارا هوا af بورک هنغلارا یرهحاب تنساا

BRبذعب سیل یا عمو ےک ۶ ءام لاق و فا  

 نرو لرد( جو دن يلع غلاو ) ی رفعح ( غلا )

 طبالع ( خامغلاو ) هدننزو بادرس ( جالمغلاو ) هدننزو روبنز ( جولمغلاو )

 ها رق ۱۶ هاک ۰ نوا را رقرب هرزوا هدحاو تلاح هکر وتند هیسک ولتعط نکلیهدنزو

 نابج هعهاکو عیجت هعهاکو لیح هاکو ی٣ هک رطاش هاک و "یراق توشرود

 هدشزو ناق رونید و هدشنزو رفعح كاذک روت د هدننوم هلوا رولوا

 طبالع ( حهامغلا ) يمض كنيغ درونید هجولغو هلرسك كيف رونيد هچل و

 دلیئوکس كنونو یمض كني ( جغلا ) رونید هیسکزومس ولتماخض یدوجو هدنبزو
 لالد و کس روند هن هويش و را هدشزو بارغ ) جانغلاو ( دلنتمض ) میفلاو (

 لوكس كنون و یعف كنيغ ( جغلا ) لكش ىا جانغو مجغو جغ اہ لاقب یک
 تلد اذا غیارا بابلا نم اهع دی رالا تهغ لاق ردهنسانعم كلیا هويشو زا

 دی راطا کی لاش رد هتسانعم كليا قلراکهویشو قفلرات هدننزو لعفت ( جغتلا ۱

 راکهویش و هدنزات هدنزو هح رف ( دعغلاو ) هدنزو بارع ( جانغملا ) تللد اذا

 هنیشک هدرولناسو ریپ هدنتفل یسهلیمق لیذه هنیتعف ( غلا ) روید هبهیوبحم
 هدننزوباتک ( جاتغلاو ) هل يعص كغ ) فلا ) ردتغل هدهلمهم هنسانعم مش روند

 نوکودو لعن هنیرللوق روند هنسیا یغای حیا و دوج هک ردهنسانعم رؤنلا ناخد

 رح كلادو كنيغ ( ناجدنغ ) نوجا قلوا هايس راردبا وستوت هلکن ۲ رلندا
 هنسن رب هدننزو جوم ( جوغلا ) ردهدلب رپ عقاو هدلوچ زسوصرب هدنتلایا سراف

 فطعتو ین اذا اجوغ نصغلا جاغ لاقب رد هنسانعم قلوا تاق کیا بولیک |
 هدقدلواعساو یس رد كنسکوک ردصلا دلح عساو یا نابللا حج وغ سرق لاش هنمو

 ره هلغلوا فطعلا لهس تآ نالوا هدنفص و و روایکوب بولیکا هفرطره یرد

 لاش رد هنسانعم ج وغ هدننزو لعفت ( ج وغتنا ) رولوا ناسآ یسمردنود هبناج
 1 جاغ نع نصغلا جوغت

 زوپراب هدیکرت هکر دسیبرعم یسراف كنتوپ لین كناف ( جتوفلا ) ( ءافلا لصف و
 ضیرعت هیرهوح هدام یلاخ دا فی رعت فرح فوم ردناب یرلک دید

 جداخ هلا هثلخم ا ) خافلا ( ردشغل وب ید یرلیدنک هدهدیدع لاحم نکیا ردیا

 یحف كناف ( ےل ۱]) روند هیهقا زومس نایلاق هبکو روید هبهقان هک هدشزو

 كنا و

 bhi ی
 ی سره
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 رلنوسلیا تعج ارم هنس همدقم نودلخ نا رال وا رکشهاوخ هنلوبقو در هک ړد چ زم
 ردیمسا ربنرب هلناحف (ناجوعلا)ردیمما یس رف كدرولا نب ةورع هدنزو ربما ( مولا )
 ناعاخرب ب رَعل | نب هدننزو ریپ ز(میوعةراد) ردغاط یی اهدنع هلیعض كع (ج وعالبح)

 د رکو یشوقهودل رکر وند هناویح نالوانوزوا یاو هدنن زو رفعح ( جوملا ]ردفو رعم

 روند هنش وق هود نالوا نوزوا كب یرلقاپاو روید هبهقان مچ و نوسلوا وهآو هود

 هرهمو روند هنالپ و هلوا یرلطخ هايس هدن) کو ییا دکرو ید کک لوش و
 هدننزو ج راوخ ) ما ملا ) ردیمسا روغو ینعی هود كکرارب صوص هنس هل يىق

 رد هنسانعم قمرباق هلیوکس كنايو یعف كنیع ( جلا ) ردیدآ موق رب ندبرع
 لوقت ردهنسانعم قلوا دونشخ و یضار و هایعا ام یا ایک هب چ ام لوقت

 عفانمو ورا یا ءالاب تچ ام لوقت ردهنسانعم قءافو هب ضرا یا هب تام

 ییهداموب رلضعب هک رد حراش عفتنا ۸ یا «اودلاب تام لوقت ردهنسانعم قلوا
 ردشا وا دوهشم یدورو ید اما نکل رلیدلیا ضيف هیفن ماقم

 بويمجا ندرب ییوص هلیئوکس كنابو ىحف كنیغ ( جلا ) ( دمحجلا نيفلا لصف #
 هعرج اذا عبارلا بابلا نم اجغ ءاملا ج۶ لاقي ردهنسانعم كميرا سفنب سفن

 ( طسفلا ) رونید هیوص مدوبرپ هکر دیفدا مو هدننزو هعرح هلی كنیغ ( ةدغلا )
 ردیعون هایس كنناد یرلکدید یمخت كاب هکردیسا دوسا عجب هدشنزو رقعج هلنیس
 ماعط هزع نسدادو رونید هص وصخ و ما نالوا طسوتم هنن صوصخو سا ییاو

 نود هارشو ماعط نسدادو هزي ج دوب هدننزو سلع ) سا ( روند هنارمش و

 (( دملصملا ) بارشلاو ماعطلا نم هل مط الام یا ىلسغ و ایلسع اعطا لوقت

 هکمروشب یرانات لرهیلیا هش وخ یک یک چھو بویلزوط یا هدننزو هحرحد

 یحف كنيغ ( ملا ) هبيطي ملو هجضنی لو هيلع يل اذا معللا صغ لاقب روتید

 ردهنسانعم كع رکس یک وص ههزودرب نیفالتخاو طالتخا تا هلیئوکس كمالو

 هدننزو ربنم ( ملا ) طالتخا الب یرج اذا لوالا بابلا نم اجلغ سرفلا غ لاقب

 نامه هسروک ثشا یشید هدهرینو رونید هلآ نالوا رد رس راوه یک وص
 هتناعل لالس یا مغمربع لاقي روند هکشا یراشح نالوا ردنا موه هنیرزوا

 ىب اذا نالف ىلع نالف لغت لاقب هنسانعم كلبا ظو نب هدننزو لعفت ( ختا )

 برشاذا راج لا لخت لاقب ردهنسانعم قالپ هرکصندکدجما ییوص هادو زظو هيلع

 ( ملا ) رونيد هلابن نالوا هزانو رت هدننزو بولسا (جولغالا ) هناسلپ طلت و ||
 ظفل ارهاظ ردهنسسانعم نسح بابش" روند هرظناوح رظنم بوتو بلد هليو
 ج دوخای رولوا یعج كباش ىلوق بابشلا كفلؤم ردیغا یدرفم ردعج روب زش
 حرف ( جحغلاو ) هدننزو جد ( غلا ) ردکید قلناوج و كلتیکی ردد رقم بابش و
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 هنسهلوقم فرظ راس و ےک جوعتو وه ج وعتف ج وعم وهف اج وڏ هتحوع
 اذا حا نالف جوع لاقت ردزوخأم ندي جاع هک ردهنتسأتعم قعروتوا جاع

 ۱ ردعواطم هح وعت هرزوا لی كفل وم.هدنن زو .لعف ) ج وعتلا ) هيف ج اعلا بکرا

 دوم رود هثیس نالوا یا هدننزو رجا ) جوعالا ( ج وعتف هتح وع لوقت

 : لاش روالوا قالطا هب یک نالوا برم گو یوخدب حج وعاو رونبد ءاجوع

 مدقم ردیعسا كن رغیارب هدنتعاج لاله ینب جوعاو قلنا "یس یا جوعا لجر

 ا كهك مات یسصعا ۷ قغ ج وعاو ی كن آ ا یراک دد تای وعا

 . رفس هک رونلوا قالطا هبهقا قیرآو نوز ردیئوم كجوعا ( ءاجوعلا ) ردیعسا

 کا هلکلیا سر هدنناونع لبالا نم ةمماضلا فلوم ردشلوا هدیجخ هلببس پعتو

  ةقالا هاچ وعلا هدساسا نکل رولوا فصو هنتعاج هود نالوا فیح و ماض هز وک
 مصایرب هاجوعو ردناوص هدسکیا یدنلوا ادتقا کا هلغلوا موسم هلیرابع ءافحلا

 نب ماعو زدهدنساذح- كغاط ییا نالوا صوصحم هنسهلسق ءرط هکرددآ كغاط

 روثلوا قالطا هلی ءاجوعو ردیعسا درلعضوم هجن رو رديمسا كنسرف یناطلا نوح
 كلتا تساقا هدننز و داعم ( ج اعلاو ( هدننزو جوم ( ج وعلا ( 4ت اخوف سوف

 اجوع ناکلاب جاع لاق رولوا ىدعتمو رولوا مزال هنسانعم كمردتبا تماقاو
 ریاسلا ج اع لاقت ردهنسانعم قمروطو هب هماقا اذا ناکلاب هربغ جاعو هن ماقا اذا

 سآر فطع اذا ربعلا بک ارلا جاع لاقب ردهنسانعم كم روح هتمسرب هلبا رالوب
 ( جاع) ردرسفم هلا هلاماو فطع اقلطم هدهرابس تاهما نكل مامرلاب ریعیلا
 (جاعلا ) ردندنظافلا رازآو رجز صوصحم ه هقا قرهلوا یتبم هرزوا رسک

 ا ردنا ذاحا یسهلوقم وطوقو قارط رونلوا رببعت هغاب هدیکرت هک ردیمما لبز
 یسع رو هلفلوا عالم یرلنای هکرونید ههقا لوش ج اعو ردیسهقرا كنسهغب ولبق
 هد را رایدوب کروند هنکیک لیف جاعو هلوا فیطل یسعاللوقو یبغودو لهس

 عفاد یتسالینساو برقن دروق هرجشو عرز یری رد رکدتا ریبعت یشید لف
 عاج هدنماع هتفه بولا هلا لابو وص یه رد ییا ردق هب هتفه رب نوک هو

 هیحاص جاع هدننزو دادش ( جاوعلا ) ردعفان هدنباب ىلج كنوناخ رقاع هسنلوا

 هلي كرل ( قوع نب جوع ) رددآ یداورپ (جاعوذ ) روند هنعیاب جاعو
 ییدلیآ لوزا ینعی هدنل رام كنب رلترمضح .مالسلا هيلع مدآ هکردندآ لجررپ هدفلس
 یتماق لوط یدشلوا رمعم ردق هنامز مالسلا هيلع یسوم بودا دل وت هدلحم

EE 

 ]| دد رشا د مع هطرفم تعانش رلخ روم یمهلوقم صاصق ضعب هدنباب یتقلخ مظعو

 ج رم
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 رومالل ض رعتم یا ا وه لاق ردقل وا هسکه وصف نالوا دولیفوم هنخاصم و

 نجرلادبع ن دمع ندنیمباب عاب رابک هلیعف و یوکس كنونو ی ےف كنب ( ج۶ )

 هنرومد هکوس نالوا هدنناپ كنسوپق هفح هلاعف ( نجعلا ) ردیسا یدح ۳ مان

 قحانالوا هیاوجو كویلسو لیقث هدننزو ذفنق ( معلا ) رولوا هناد یکیا هکرونید

 ام ج وشعلاک فوم ردهنسدانعم e يعط كع ) ح ودنعلا ( روند هب یشک

 وخرا قجالا هد زخم عيج ردشمالیا نارذک نینعم نکل بویلیا مسر هلی رابع

 دوخا لیقلاو وخرلا قجالا هضم لصا هک رکم ردموسمم هدننآونع لا
 هقجا ج ونعو ج هدنروص و هلوا شلوا طةاس واو پولوآ لیقللا وخ او

 هدننزو طبالع ( ججانعلا ) رولوا شغید همدآ لیقثو هقجا نالوا كویلس دوخای

 ) علا ) فاج یا جاانع لجر لاقب روند هیسک شارا و ظیلفو قلصت یادنا

 نالوا دونو راوی و یا( جانعلاو ) هدننزو رفعح هللا هثلثم یا

 هدننزو لیبجز ( ججا ) رونلوا ریبعت یسریا چک هک روند هناوج شعب
 دوخای هننالوا رکنم و شکرس ولئدحو زوای لوق لع ههقان نالوا قجآ یثآ
 هدننزو طبالع ( عیهانعلا ) روند هننالوا یرمو و یرا یسهدوک بول وا والشاي

 ردهنسانعم كلرک او قلوا یرک | هلنیتعف ( حوعلا ) رونید هعيش نالوا روزوآ
 هدشزو بنع ( جوملا ) ماقتسا دض مبارلا بابلا نم اجوه یشلا جوع لاقي

 ۱ تصعنم یک جا 0 راود هک هست ره لوق لع روند هکلی رکا ردعسا ندنآ

 ضرا Be ا نالوا بصادنمو هلنیتعف رواد ê بب هدب 1 هل وا یر کاو

 هثناب هد رب اش كفلؤم هدننژو بئع روید جوع هدنس هل وقم بهذم و نيدو ا

 ۲ وعو ِک بصانم بشح رد)معتسف هدنانا وا كاردا هلا رھا هلن ۱:00 روت هروک

 ریب دن و یارو شاعم و ند ردص وصج هنانل وا لا ردا هل رمصد و رکف هدنن ز و بنع

 ردلمعترم هدنادتعا شاخ نالوا هدداسحا رلریعف و هروکه نلقن كحابصمو یک

 بصام هدنز و بثع جحوع هرو هنن رست یواضی و ردص وصحم هب یناعم وعو

 یک حر و طاح ردا هدنایعا نالوا بصانه ح وعو هدنایعاو ناعم نایلوا

 هدنزو رارجا ) 0 ( ردقفاوم هثساب اب لوق نالوا هدار ود كفلوم ود و

 حا اذا اجاجوعا "یشا | ج وعا لاش ردهنسانعم قلوا یر کا كب هئاذ ف هنسنرپ

 لاش هک م هاب ر ابع ود هد ردذ وخأم ندحایصم رمتشت ود هاذ نم ق

 اح وعت هتحوعو ىجا دن دشت وعم وهف هاذ نم نا اذا اجاجوعا "یشلا جوعا

 احاح وعا ج وعا لاقیف هنادن ینحا یذلا اماو وه حج وعتو وا ولا ددشت ج وعم وهف

 دولوا عواطم ید ندوعت بولوا هنسانعم كلرکا ندنکلیدنک ج وعت سب
 لوقت ردهنسانعم كم کا و ككا یهتسن یرغوط هدنژو لیعش ) جوتا (
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 لم شو مل یدوجو یخدوب هدننزو روهج ( جوهمعلا ) رولک مجهاع یجب
 كود هلیوکس كنونو ىف كليع ( ج۶ا ) رونید هناویحو ناسنا زوم شاوط

 دوخای قموقیلآ بودا در هرزوا یرلقایا ج بوکح هلوق ینرالو يک ار
 هدقمروط و هدکفک بوش ۲ هرالو هک ات ردهنسانعم كمردنود ورک بوکح
 هماطح بذج اذا لوألا بابلا نم اعتع ربعبلا مع لاق هنزکوا شاب بولوا ۳

 * مجعلا ع 5 لکا هو ح راشلا لاق ماعلا دنع كلذو هیلجر لع هد ربف

 رگ فیس اک هلنیتعف رد چ۶ مسا ندنو روند همود هجوق هلیحعف كنيم دوعو

 سما رب و ج ینعع رععبلا جا لاقت رد هتاثعم ج هل رك كنمزمه ( ج انعالا )

 .لصالاقو ردهنسانعم قلق نیتمو مک هلق ون و طض یتس هم زال فا رطا نییصم و

 ندنوب روبنم یانعم هلغلوا هنسانعم كمروک بیا یراکدید جانع هبهغوق

 هغروکو ا هسکربو ایمکحاو هروما نم قثوتسا" اذا لجرلا محعا لاقب رب زاعتسم
 رونید هعجو لوا جانع ردهنسانعم قلوا لادرد ندنآ هلغلوا ادیب محو هدنکیک
 هجو هم ود هلنیتخف ( جا ) هبلص نم یا اذا لح را ج2ا لاق رک ذیساک"

 چو رولوا قالطا هتلاح لوا ردمسا ند: انعم ك٤ رکو ا شاب هرزوا روک ذم

 هکرونید هنا لوش هدنلزو باتک ( جانعلا ) ردتغل هد همه نیغ رد هتسانعم مش

 هدن-غا كنهغوق بوروتک ینحوار هرکصندکدا دن هنسیغاشا كندغوق کوی "
 پیا رخآ دوحای رلبلوقو بویلک روز كب هرلبلوق هک ان راردیا دنب هجاغا نالوا
 هکردمح» لو یبانع كنهغوق نالوا فیفخ و ردبا طبض یهغوقو هدقدب وق

 تیورو رکفی هک ردندانعموب رووا دن هنحاغا كهغوق هلکن آ ینلوقرب كنهغوف
 هغروکو ا جانع و رلربد هل جانعال لوق رلب رع هزوس طوبضم ا نانلوا هوش

 فرمت رونلوا قالطا هتیلصءو ماو روند هب یرغآ نالوا ضراع هلو هنیراکک |

 مالا دالم و هب فرصت نعي هيلا هما یا نالف ىلا نالف جانع لاق هلت سانم

 ړدم كشيا لواو ندهنسن نالوا انتبمو رادم هنماودو ماوق كشيارب هکرد هنسانعم
 یا كرما جانع نالف و كرما جاثع اذه لاق ردن راف نده ہک نالوا یریدمو

 ج وهع زود هراهود و هرلتآ درکو و یوص هدننزو دیفانع ) جالا ) هکالم

 قالطا هنماکنه لوا كنتلاع قلناوج بابشلا مججانعو هدننزو دوقنع ردیدرفم

 هلوا یا بابشلا جانم تم لاق رددشوا دارا عج هل راتعا تاقوا رونلوا

 هدنو کرد حراش رونید هش نالوا یظع اقلطم هلیعف كيجو كليع ( و (
 نکلسف هلی كيجو كنبع ( 1 ) هدننزو رفنصغ ردقلوا جج نالوا باوص

 هلاصموروما اعاد هدننزو ربنم ( مجمملا ) یک نارهض رونید هناحر نانلوا رییعت

 روما كقلخ ندروقرآ ءدام یاضتقم نکل روند همدآ نشیریک بولوا ضرعتم

 هنااصمو
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 ریبن ( چا اوب ) ظفعاف روا وا كند تروع نورعب هدرپ زسنالابمو كاب تیاغب

 هدنن زو لاعتفا (ج التعالا ( ردیعا نط یکیا هی سسک كع (ج العلا ونو ) هدننزو

 رد هنسانعم كليا لاتقو كنج كرءدا نیمز شقن یرکیدکی بوشت وط هلیرب یرب سان
 رد هنسانعم قمازوا بونلیوب یاب ك ربو الاتقو اعارصاو وذا ادا موقلا مطتعا لاقب

 رد هنسانعم قعشیراچ هب رب یرب یرلحوم كنایردو ابتابن لاط اذا .ضرالا تاعا لاق
 راک زور هک رونید هغاربط لوشهناعف (ةناجلعلا ) تمطتلا اذا ج اومالا تحمل تعا لاقي

 هدنشزو رویص ) جولعلا) ردید آ عضومر و هل وا شم بوروس هند كحاقارب

 بوینیح هنوا یرب هدرغآ ندماعط هلتسسانموب روند ههنسن قجشلاپو كحهش رود
 كولا یا قدص حج ولع وه لاش هنمو رول وا قالطا هرادقم كح هریدنود

 ردل وعفم ینعع لوعف هداروب كولاب تکلأتام یا ج ولعب تلعنام لاقیو قدص
 بو وط هشت آ نوحما قو بورنیح» یییرد هدشزو هحرحد ( ییفلعلا (

 لاش ررولوا رطضم اڪ | هدنماکنه طق تدنش رلباعا ردهنسانعم قتشمو

 ردیدآ رج“ رب هدشنزو رفعج ( مجهلملا ) علبو غضیل رانلاب هنیل اذا دلطا عیهلع
 هک ردهنسانعم نیه و روند هیسک قجا نالوا هدننزو رفعزم ( میت )

 هعیضو یسهدلاوو فیرش یردب تنعه هدناسنا ردنالوا دلوتم ندسنح فاتح یکیآ

 بودا ا یر هل وا تآ زو یساناو ین رع یساباب هدنآو هلوا دراج ئپ

 اه یقربصلا ع ادنع هک ربد حج راس ردشابا مکح هلیس هداب ز كىاه هدر ول زج ءدام

 لجرلا 0 لاق ردهنسانعم كم رو : رت رت هدنزو څد )چ مل | ( ۳۹

 لاقت ردهنسانعم كمزو هدوص و ريسألا ف عرشا اذا لوالا ی (ےمع

 رو ها كروب قرەلروب هل وصو هغاص هد و و ءا 4 حس اذا نالف جمع

 (معتا) ةرسو ةن قیرطلا ف یوتلا اذا لجرلا ےمع لاقت یک یشیورو نالی

 "بوی زوقلاچ یرکوب یرکا قره رو 9 هغاص هدل وب جدو هدننزو لعقت

 (عجعلاو) هدننزو لبج ( محهلا ) ريسلا ىف عع ینعم عمعت لاقي رد هتسانعم كمك
 ) جوملا ) رد همس ثعاب یشورو هثسانعم هیح روشد هال هدنزو رکاب

 هکرونید هنیش لوش هدننزو روبص ( جومعلا ) روند هنالیب دوب هدننزو رهوج
 جوع مهس لاش هلوا ردیک قشالوط قرلیرو یرکو یرک ۱ ټوک یرغوط
 ) مجضامعلا و ) هدشزو رفعج با همجم داض ( جملا ) هاهذ ف یولش یا

 هدننزو رفعچ ( عیهمعلا ) رونید همودو هنآ ددش و ته هدنزو طبالع

 هیس نیدوخ و رکتمو غمدمو.رونید هدوس و وق كب هدننزو طبالع ( مهامعلاو)

 هام و ج یس هد وکو ردهنسانعم عیرس و كناچو رود همیش نوزوا اقلطمو رونبد

 روند هغلتوا لشیو مزا شعشراص هنرب یربو روید هناّویحو ناسنا نوغل وط



 | هدننزو هج رح د ( هجطفعلا ) رونید هثیش نالوا دیدشو بلص مجضفعو رونید هیشک
 نعام یا لوهجما ىلع مجفعام بوصعموه لاقب رد هنسانعم قلوا زوتسو ولدثج "
 ریسفت هليا راج یربع فلّوم ۸: _ساتعم ريع روند هکشا لک كع ( عنا ) )

 ناب نالوا نیمو یوق مو ردنشابا ناب هرزوا قلوا بولغم هدشح و راجو

 یظفل یوقلا نيمسلا یحوم كنءهدام عضوو یماضتقم كلوصا راس رونید هتکشا
 نیمو یوق مع هدنروصوب ردقلوا فصو هنب ربزه كن ز هک شحولا راج و رععلا

 طظیلغ و نيلاق یراننک ےلعو رولوا شغد هنکشا ناب نالوا هحیواو هکشا نالوا

 سپ رونید هبیشک رفاک ردب رعلا ادعام هکندمع رافک و رونید هنکما هدرکنالوا
 ضعب ملا رافک نم یا ح العالا نه وه لاش دل وا قالطا هسیا رول وا ند ع |

 برع ضعب و رونلوا قالطا هنایلوا نيدتم هلا ندر الصا هرزوا یاب كلوصا
 هلی اونع محلا رافک نم مخلا هدحابصمو هدب رغمو راردا قالطا مع هرفاک اقلطم

 ۶ و هدنزو هع رواک عو ءاجواعمو جالعاو رولک ج ولع ج ردهوس ص

 هرز وا ءاّمها اعاد هدنرلش رورب و راع و دیش: نفح هب یشاوم و با ود یه لام مق

 (ةلاعلاو) هلیرسک كنيع ( جالعلا) ءژازا یا لام ےلعوه لاق روند :هیسک نالوا

 دناعمو اعالع هلاع لاق رد هنساتعم كش رود بوشلاج هص وصخ ر هدننزو دل ع افم

 هدل وا یانعمو هاواد اذا ضي رملا اع لاش رد هنس انعد كليا راه هتسح و هل واز اذا

 (جالعتسا) 2 وا لا یا هةل اعمل اق هبلغ یا الع ەغف هل اع لاق رول وادا ربا هد ةا تان

 ظ)غ اا هدلح طعتسا لاقت ردهنسانعم قوا ظیالغ ی رد كندب د وخ اب ًاضعا

 لوش هدننزو مک رودلخ ) لاو ) هدننزو د ربط ) لاو هدنزو فک ( علا (

 ررب یرلنلوا ضزنعم و بلا هلاحعو روما روتید هیسک روسحو دیدش راذک راک

 رومالل خاعم عییریس دیدش یا مع و طعو مع لحر لاقت هلوا رول وا عقاد هلهح و

 كنیع (ناحلعلا ) رونند هتیرلنادف ناقح هدنرلید كنيرلحاغا امرخ رهنتعف ( رلعلا )

 هتسوا برطضم كتهقان هصاخ هلاك (نامعلا ) روند هنتعاج كنج اغا هشرم هلی
 (خاعلا ) ردندنرلت وا هب داب ردیعسا فو رعم تایر و زد دآ ۳۳ مو نام و روند

 ځظع رب هد آ هکر دنآ حورو روند هب هود ندا یر یوا ناولع هدننز و ج راخ

 یا رددناز یو هک هدننزو نفیص ) نکا ) رد رومشم جا لمر رد راو قلموف

 هنسانعم هنحام ارم روبد دروع نالوا هنایلایاال و روند هب هقان نالوا زانقط قصص

 هکردشغلوا د ید هد رام ضعب ةبسانملاب هکر رد زنم هنحام یا ندع یه لاق

 ضبقو هدایز طسب ردراو ید: هقب رطرب نانلوا ریبعت ضبقو طسب ندب ع تالامعتسا
 دوخاب ید هنیرخ آ تن هک یتبم هند صق غلام هداتفمرپ الثم ردن رایع نذکلبا ناصقنو

 نع هدار وب س یک نحو نشع را و غدز و مد ردا هدایز یزلفرح ناو 1

 ا

 تیافب
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 مجمعا لاقب رد هنسانعم كلکوب یب هلغلوا هدرولناسو ریپ كپ هسکرب هدشزو
 كليم ( ج ولسعلاو ) هدنن زو ذفن ( (میسعلا ) اربکج رعتو یضم اذا ابا جا

 هنمو رونیدهغوبح لشیو,قشمو هزا شم رش زونه ندنلاد هصاو جاغ آ هلی

 هح رح( ] عاندقیا میسع ماوق لاش و ةعایا تابنلا ةج ولسع هی راجلاقب

 ةرجشلا تین لاقب رد هنسانعم ۹ الاد لشیو هزات ج اغا هدشزو
 ىلع روند هماعط سرو شوخ هدنن زو سک ( سا ) ج ولسفلا تح رخا انا

 دب رق رب هدنساضق نت رح معو ردنایلوا ظرلغو و وق هک روند هنالوا قیفر لوق

 ( ینشها ) یک ملط روید هنشوق هود كک را هدننزو سلع هلو ( جسا) رسا

 روند e 0 ضبقنم ی هر E ول زو كل رود هدنن زو سلع هلا همه نیس

 علصا هل | داص ( (.جصعال) ر ۹۹۳ یسلا هج ول ضبقنم یا جج بشع لحر لاق

 سلع ( لصعلا) رونید ا لکزاط یک وا كنشاب ۲ دامو هدننزو
 قاسلا ج وعملا یا یصع لجر لاقب روند هیسک نالوا یرکا یرلکما هدننزو

 ددشو باص هلیاف د( عأاضعلاو ( هدنزو طب الع لا e یاو همحداط ) جیاضعلا (

 كع ) رعمصعلا) روید هناویحو ناسنا زوم” و یراو رود هاویجو] ناسنا نالوا

 ( عغعلاو) هلی سسکو یعف كنیع ( نه a E ورود هب کت یشید ا ر

 هک رونید هب هتسذ لوس هدب راثوح و ناسا هدننز و فک ( مینا الف

 یراک دید نسل روب ندوک,ردیالاقتنا اک | ندهدعم ماعط "لطف ءرکصندنتلاح س ویک
 روند هنالوا كوي "یچفع ( عفعالا ) رولک جافعا یمج ردوا قس رغب شیکک
 بابلا نه ع رفع لا دیدن انعم قم روا هلن وکس كاقو یحذ كاع ( فعلا (

 ( جافعملا) روند همدآ قحا نالوا زايا ظفحو طبض ینلعو مالک هدننزو ربنم
 ( هعفعلا ) هنسانعم اص ع روند هکنکد هدنزو هسنکم a) ےفعملاو ) هدننزو ح ایصم

 هدنرلژ 1 و ك وب هکر ونبد روح كح وک هدنزرط قلصم لوش هدننزو هحرف

 ( ۱) روئلوا ذخاو بن r هدک دکح یرلوص ك رلص وح رونل وا ذاا

 تسح و روند هیسک لال وا ندا و قحا ا یربا یسهدوک هلیحف كناف و كع

 كعرو یرکا یرکا یک ےک هدننزو لعفن ( عفعتا) رونید هب هقان كباچو

 تعرس هد زو لالنعفا ) ج اجفعالا ( حوعت اذا هیشمق چ د لاقب رد هنسانعم "

 رفهعح ها هم نيش ) فعلا ۱ ع رسا اذا ریعیلا مجفح لاش رد هنس اعف كلا

 4ا هم داض ( جضفعلا ) روند هست وپ نو زوا یربا ی هدوک هدنزو

 طر رلع ) خجضافعلاو ) هدشزو ماقله هلی نک تبع ) جاضفعلاو ) هدنزو رفعح

 سست صصص ۷
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  ندنیلدحم هليض كليع ( ج رعلا) ردتعاج فو عمر ( ج رعالا ون ) ردیمما یدح

 یراقلوق هک رونید هنالپ عونرب هلیس هین رغصم ( ج ریعا ) ردیعما هریک تعاجج
 پوارصح هرزوا ناسنا یک ییفاو رلدا ربثأت نوسفا الصا کاو بولوا عاص

 یبجج رفاق هرزوا یلوق ثيل ماما رورع ظفلو ردنالپرب ثیبخ تیاغب رولي آ

 ) حج رعلا ) رد هنسانعم دداتو بئاغ هدننزو ج راخ ( ج رام)ا ) رولک تاج ربعا

 رول وا یقل ريج سپ ردیهما اس نب ريج یهاشداب نی ف كنارو تبع

 لاق رد هنس انعم كلبا او دج بوشلاچ هدشیارب هدننزو لالنعفا ( عال
 ئا هدنزو ذفنق هللا هدح وم یاب ) ج رعلا ) هیفدح اذا مالاق ع ۶2 ۶ا

 هک راکش هدب ېم 53 ح راش هسانعم مخط بلک یک کپ وک نابوح روند

ATESردیدآ هاسشداترپ هدشنزو روبز ) حوط ع ۱ رد ر کد تا ی ىزا  

 لاه ردهخ ع ید رفع زب هدرلرب زود ردید آ روش رپ هدنزو رفعج ( عیرملا )

 نکل دوس دبا یرلک دید قعر شب هل رد رمسفم هلا یرب ج داس مش ع هدناد رقم

 و بیهل ردشلنا ناي هلیحاغا نکروک ی هلا داتف د واد شو ردن دنماسقا

 كلیع ( مفارعلا ) ردشفلوا يمص لجررب هلکنآ هلبیسو رولوا یرم رق هلیس هدایز

 یدرفم هیلوا یرللوب كج هديا رورم هل رطرپ هکر وند هرالاسموق لوش هلیخف
 قالطاهعاج هنوکرب هدننایم ب ع هل د دشت كنايو یحف كمال( هح رعلا ی ) رد هقب رع
 راتو ربدتف ردکمد ییاغرو قلموق نسل وب انعم لصا ردفورعم هدنراتب هکروئلوا
 رددآ وصرب دوخای عضو رب هدندرول یعاح لیک اوس e كع (ءاغ ع )

 بالا نم اجزع انالف نع لاق ردهنسانعم ققاق هنتوا هدننزو جرم ( جزعلا )

 هلا لیو اهعماج اذا ةيراملا ج زع لاقب ردهنسانعم كما عاجو هعفد اذا لوالا
 ( علا ) اباق اذا ةاصلاب ضرالا ج زرع لاق ردهنسانعم قمرادق آ بوکوس ییالرت

 رد هنسانعم كمعرو قر هدازوا بوردنوس یشوط یرلیا ینوپ هدنزو چمن

 با رحم (جاسعلا ) هیشمق هقنعدم اذا لوالا بابلا نم اجسع لجرلا جم لاق

 لاق روند هناویحو ناسنا نالوا ررو قر هدازوا بوردنوس یننوپ هدننزو
 ردعضومرب هدنع هلیعف كیع ( ذعسوعلا ) ريسلا ف هقنع دع یا جاسعم ربعي
 هک رولک جوع ییج رد دآ تالنکیرو ردیعسا كتندعم شوكر هدرلهاب دالبو

 رش ولنکیت یرکدد یباغا یسوم هدرب ضعیو نکی ناجس هدیکرت رد سنج عج

 تانکیت یرلکدید هجموع نالوا رکذ یمدق هود هلنیتحف ( مجسعلا ) ردقجهلوا
 بالا نم اه لبالا یا لالا تصحم لاش ردهنسانعم قلوا هتسخ هلغمالتوا

 كئيغش نب لفط هدننزو رهوج ( خخءوع) ةجوعلا ةيعر نم تضرم اذا میارلا
 أ دارحا (جاجععالا ) ردهفورعم "هلقرپ هلیس هین عجب ( مجماوعلا) ردیعسا یسرف

 هدننزو

 و

 ی 4
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 ییداع کا مسد هل یا ونع مفلابو ییهدام و فوم رددارو۱ صعاتشلا ی رعلا

 ینیدنلوا نایب هدهجابد ارز یدنلوا دیبقت هلیئوکس كشیناثو یحف كلوا هرزوا
 كنبنالو یرسک كلوا هدکدید سکلابو رد رو زم مس دارم هدک دید جفلاب هرزوا

 هلنتعف هدکدید كي رضلابو رد هلینوکس كنیناو یم كلوا هدکدید مضلابو رددایوکس
 هنسب روس هود ج صو رداحا ضاربعا هح وي هدشماه ضعب ردهللاڪف دوخای

 ندنآو یللا زو دوخای ردق هناسقط ندناسکس لوق ىلع ردق ناسکس هک رونید
 ی ردتما هلل رم كع هدانعم و و هلوا رد هکیب ندزویش دوخا هګ راف و

 نالوا ی.ا كب هلادمو هل يس هين رغصم ) ءا رعلا ) رولک وو رولک جانعا

 هد راپ بفصن نوکر هب وص یم هودو هنسانعم هرحاه روند هتفورام فصن

 لا روید هکلیا ماعط نو وارب هدنوک مدآ و روند هک ءدنفو حابص نوکرو

 هدننزو مظعم ( ج رعلا ) ردیدآ مض ومرپ ءاحم عو ةرم موب لک یا اج رعلا لک ًایوه

 یک یسوکیا نالي یرلقوبح نکل بولوا لقوبح هکروسنید هشاقو هو لوش
 ( ج ع ) ءاوتلا ف ططحم یا ج رعم بوث لاق هلوا شءالوطو شلرو هاربر

 یلایو نالترص ینعی عابض قرهلوا فرصتم ریغو هفرعم هلي درلیع (جاعو)
 . يق نعي ردرلشلیا لی ربت هنل زیم هلق روند هنهورک كروناچ نائل وا رببعت دروق

 هدننروص قسغا رلیدلوا فرمصتم ربغ ندب راع ثینأتو هفرعم هلب ربا لی زت هلل رغم
 ردیعسا عبض ید وب هدننزو ءارج (هاجرعلا ) ردقالطا ثعاپ یژراتفر

 دحاو هلغثوا یک سنج مہا جارعو ج رع نالوا رک ذ هرزوا یاب كحارش

 ءاج رعو رونلوا قالطا هتندحاو هلدحو یا یهاک و روسلوا قالطا هتعجو

 جرعا هدنزکذم رولوا قالطا هتنومو کذم ردشوم لصالا ق 5
 هرزوا هجوو هدهرد یریرح ردشفلوا بیلغت هرزوا رک ذم ثنوم هدارو و رغد

 بیلقت هرزوا ثتوم هان هتلاصا رک ذم اعاد هکردندهد رظم لوصا 6رتولا
 رد هبلغم هرزوا مایا یلایل ه؟هدنس هدام جرات یر ردسکع رب هدهدام کیا الا رول وا

 نالوا صوص هنننوم عبض اریز ردیسهدام ءاجرع عبط یرب یبم هنفیدلوا قبسا

 ردشلبا ج ر یلوقوب ید فلؤم هک هتل رسک كداض روند ناعیض هنب رک دم ردسا

 رونل وا قالطا هثنژمو رک ذم ءاج ع سپ ردحر ارو نم لوق هدلوصا کا نکل

 قسغا هدنراراتفر یشان ندنغیدلوا كشوک یرالصافم بولوا زوم هیت بسو
 زکلای قرهلوا سا یهاک بولوا فصو لصالاقو ردیتبم هتخیدلوا ليات .دتنیه زا

 ىس هلق هنبرم (ءاجرعلا وذ ) هلیسس لامعتسا ةبلغ رونلوا قالطا یخد هاج

 هفرنح (دحش ع) ردیمسا كلجررب هدننزو همام( هجا ع ) ردیدآ كن هپ رپ هدنشرا
 كن هسک مات مسد نب ریست نالوا یحاص كنس هعلق ربسن هدند ودح دیوار هدننزو
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 كما قسغآ هل رسک كل ( جاعالا ) رونل وا قالطا هەغ 3 ج او ناجعو

 راهود ج ع نوجا هسکرو ج ‘ا هلعح یا للاعت هللا هح عا لاش ردهتسانعم

 هل لصح اذا نالف ج صا لاق ردقلوا ج رع بحاص هکردهنسانعم قاوا لصاح
 لباو هيض كع رخ عیج یسهک ج ص هح رڪ هک رد ح راس ج ع لبا 1

 لصح نالوا باوص نکل ردیعج كج عا کرد و رخ وم ن

 رد هن انهم هعیطقو یروس هک هلتحف كنیع ردوا هدنناونع لبالا نم ج رع هل
 لح لا ج عا لاقب ردهنسانعم قلوا لخاد هتقو ینیدناب شنوک جارعاو رک ذیساک
 لاق رد هنسانعم كمريو هود همدآریو سا هب ويغ تقو ق لخد اذا

 هتسع رو كمدآ قسغآ هلناضف ( ناجرعلا ) لبالا نم اجرع هاطعا اذا االف ج یا
 قالطا هد نایلوا راوتسا و مک و ریما )رم هل | ) رد ردصم ۱ رهاظ رود

 هاج رب ییهنسنرب هدشنزو لیعفت ( حج .رعتلا ) مرغی ۸ اذا ج۔ع ما لا روئلوا

 اس رعد هال! ج ع لاش زاد واف ندنسانعم قلقسغا رد هتسانعم یل لئام ی وط

 لع ج عو هيلع ماقا اذا ىلا لع ح رع لا ردهنسانعم قلوا مقمو هلیماذا

 نوکو هسایا تماقا ۳ بودنا فیقوو سدح 1 ىش هيطم ریو لازنلا

 سعسا ةيوسغ تفوق لخد اذا لج رلا ج ع لاق ا كمريك هتفو داب

 اذا "یثلا ىلع ج رعت لاق ردهنسانعم قلوا قم خد وب هدننزو لعق ( جرملا )

 ليم هفرطرب هدنزو لاعفنا ( جارعنالا ) لارنلا ىلع ةيطلا سحو هيلع ماقا

 لوهفم مسا (ج رعنلا ) فطعنا اذا "یشلا ج رعنا لاقي رذهنسانعم تلبکا بودا

 هفطعتمیا یداولا ج رعنم اذه لاق رونل وا قالطا هرب حاظروو ی رکو هلیس هی

 ( ج رعلاو ) هدشنزو ریتم ( ج رعلاو ) هدشزو بارع ( جار عملا ) ةءرسيو هنع
 تكح راش هتسانعم دعصم روند هرب قح هقیح و هتسانعم مسرونید هنایدر هدنژ و دعقم

 كيم هک كج عمو جارععو رواک ج راعمو مم.راعم یرلعج كرلنو هروک هشناب

 قلوا لایوطو قسفآ ناخ لیت (ج رعلا ) ردزاجم یرللوا ناکم مسا ردهلیرمهک

 لیم یعوط رس ب رغم لوق لع قاب وکو ید وا رک ذ- هکدتن رد هنسانعم

 بالا نم اجرع سعلا تح لاق رونلوا ريبعت قفلوط هک رد هنسانعم كلا
 يهود لوش هدننزو فتک ( جرعلا ) برغلاوحم تجرعناوا تباغ اذا عیارا

 یتهاقتسا كنءود ایفتسم لوبال یا ج ع ریع لاق هلوا زاما لوب یرعوط هکرونید
 هنس ضوط لصا نون هود هک ردندقناطل ردقلوا یرغوط هنس هسک | لو
 رد شم ریو باوح وند رد عوط مادا قنق هدي زاکدشا لاوس ودزس زايا لو

 هدن راد ىسەلبىق لیدهو ردبدآ هدلب رب هدنع هلیاوکس كنارو یخ كع (ج رعلا )۰

 نافع ن نافع نورع ی هلادبع ردیدآ لازم رب هدهکم ی ةد رط و ردیذآ عض ومر

 ا
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 ینیدنلوب كاذک راد مریلع هتجاج فل ءدرپ كبد یدلیا نوخُش هرزوا هلیق نالف
 هوت جاغو ررید ردهتجاڅ دبل هدر كجید یدتا تغارف ندنتیصمو لع
 ج اعلا نم وه لاقش روند هصاعشا هیامو فو هلذخ و دنول و هتسانعم ناخد روند

 تعاج ییات روند هنسیروس هود مظعو قوج هباه هجامو سالا عاعر یا
 ید و كليف كبع ( جاععلا ) ةيظع :ربثک یا هجا لبا لاقب رده راتعا

 هب هجولشاب نالوا بیجو یوصو یک جار روند ه هنسن ولزاوآ دنلب
 وص حفر رونلوا قالطا هلوولط هلا رلرب و هدغازو جاح ) جالا ) روند

 "یتم یا جاع قیرط لاق "هلی س هظحالم قلوا بحوم یرابغ ترثک دوخاب

 ( لعفت ( جا )رد هنسانعف قم ردلوط ناخد: یورپ ك زو لا نوت
 هئم اله :یا می ءالم اذا ناخدلا نم تلا لاق ردعواطم ندنآ هدشزو

 ( لج رار حج ردعو روند هناویح و ناسا | جم ام هد زو سا ( ج ردعلا

 كیع ( ح ذعلا ) دحا یا ج ردع نم رادلاپام لاقب رد هتسانعم هسکو 3 ردیمسا

 بایلا نم اعذع ءانا جذع لاش ردهنسانعم كجا و ۴ كن همح* لاذو یحف

 ربا ) ج ذعملا ) دهاج دهح مهلوقک "هغلایم ید جذع لاشو هبرش اذا لوالا

 هلوا جارمدو یوخد نکل بواوا تيجو تریغ هدنناذ کیو هدننزو

 "یسرویغ یا حج ذدعم لحر لاق روند تک نالا ردا جاوا و مول هسا اعادو

 لاقت رد هند انعم قم ردل وط هدننزو هح رحد ) دل ذعلا ( مولا رشک اذک و قلینا

 هدلو جذع لاق ردهتسانعم كلسب هلبا ادغ لزوک ینجوحو ء الماذا ءاقسلا جذع
 رونید هدلو هدرو رب هليا ادغ لزوک هلص كاع ) ج ول ذعلا ۱ هر ادغ نسحا اذا

 هزات و رتولط ها هدنزو ج رحدم ( خجذعلا ) ءادغلا نسح .یا ج ولذع دلو لاقي

 رونید هلذعم هدننوم روند هناوح نالوا شکلدو بوخ یادناو لکش بولوا

 جالذعلا ) هلذعم ةيراج لاقیو قلا نسح عال "یتم یا جذعم باش لاق (

 مان یا جالذع شیع لاش روند هکلرید كزاو مرو شوخ هلیرسنک كع
 ) رد یی ردصم هک حق تكنارو كهم )جر لا و ( هدننز و دوع (ج ور لا ۳5

 قنا اذا لوالا بالا نم اجر عمو اجو ع لح را ج ع لاقي رد هنس انعم ج

 رد هنسانعم كع روب قرهیسغآ هلک دا تباصا هتسن رب هنغایا كنار كن هسکرب و

 هسیا رولوا قلخ یلقسفآ کاو ممخف جرف "یش هیاصا اذا لجرلا ج رع لاقل '

 ثاثم هدنو لوق لع هلن رول وا ج ع یردصم ندنناب حرف رارید نالف ج م

 هدنزو رجا ( ج الا ) رونلوا دارا ندنباپ سماخو عبارو لوا یعی رووا

 كلیع رولک ج ع جج ردءاجرع ینوم رونید هیشک نالوا قسغآو لابوط یاذ
 حج ع نم ج رعلا نيب یا جرعا لجر لاق هلیض كع رولک ناجصو ھل _
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 1 ارل آ شیر یدیا رو وا مج مدمس وم رشا و e له اج نامز ب

 اذهل یدیا رلردیا كرت ینالوا خو السا نالوا ما پودا e یترلمالک

 راد وا یلاخ ندهصبق تل ور لئابق بول وا هع ور يصف تفل هدشرق

 هه و مهوو کوو هعفصو هنعنعو هلا E رد ها قم نش ةد

 سّوفو هع ر هنکش ڪ یک ةیامظمطو هی اخ :E و موو ٭ ءاطتتسا و

a.شکیلا ام را ردنا ی هم نبش 5 و با یو رو  

 هل ھم نیس 0 رکصند رک ذم باطخ فاک نتروک ذم نیتلسق ات کو لرد شش

 ؛نالوا عقاو هدلوا رک مو سیق هنعنعو ررید کیو یک هب

 قو ررید سط هدنسهلک رساو كنع هدنظفل كنا راردا لیدب هنیع یمزم

 مهو کوو رار د یتع هدتسهگ دج را نیع یه, یاح رو هدنس هلسق لیذح

 رب رک هوا هریک 8 هت ءاب لوا ندفا رد هدتفل تکون هدیسکیا
 هعاضق هجو ررديا روسکم هاه هنلوا هتک دوا ءولوا نفماهو رردا

 رلضعب ررید ج مک هدنتظف) یک رردنا لیدب هیج یهددشم یاب گرد هدنس هلق

 ءاظاتساو ۳ یم عاد ا رردا نر هت زاقم هنف رح نبع

 هو هسرولوا نراقم هنفرحاط هنک اس نیعراصناوسقو دزا و لیذهو ر کب ندعس

 رردا لیدب هبات ینیس هدنتفا ن موو رارید یطنا .دنسهک یتطعا زودنا لیدب

 كبل رردا لیدب هنیش قلطم فک هدنع كلذک هنشنشو زرد تان هدنظفل سان

 هلنا اشام هدنرب هللا ءاشام الثم راردا فیفخ یرلفلا هیناخو راربد شیبل هدنظفل
 باط ردا ظفلت میم دنرپ فیرعت فرح ہک رد هدنسهلسق ريج هییامطمطو رلرید

 ( جاعالا ( ردهلا رکذ ید فوم هد رلعق وم یرلن و و راد اوه عاط هدن رب ءاوهلا

 هلعل وا دتدم لیو كما بوت یرلبول-او نف یرثکا كموق یدو هلی رسک كنەزه

 دادش (جاحلاو ) هلرسک كنیعو یعض كي ( ملا ) ردهنب رلانعم قمرواص یزوت
 هاوه یغاربط یزو بولوا دتشم لی هدنآ هکرولوا فصو هئوک ولزالط هدننزو
 كنالوا توص بحاص ره جاو جاا هيف یا جاو ےب لانش هرواص

 یا جا لغو سوقو رنو لجد لاقب رود هننالوا روناستس ها زا وآ دنلب

 ابیلغت هني ردي وک“ رد ر ورشم یاد هور ن جاج ردند اقلا جاتو حایص

 حایر لاق روتند هرالپ نسا ددش هلیعف كم ( مججاعلا ) رونلوا قالطا ناجا

Eهارد كنيعو یرسک كمة رد ج ید زفم هر وک هناي كح راش ةدیدش یا  

 رونلوا بیرت هللا هطروب هکروند هماعط ناتلوا ربیعت هنفیاق هلیط تنیع ( ةحلا )

 هدنن زو باح” ( ج اجلا ) ردلکد ےک یب رع رددلوموبو روند هنیکیاخ هدیسراف
 | .زاپ ع ردهجاغ ید رفم هنسانعم رابغ رونید هزوو روید هي ہک قجاو نو

 نالف

pe oa 
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 رد نیم هلیس وق لیح ج ومط هدناد رقم معیج نکل ردشلا ریسش  هقشب

 یدای رف كن هسک ندا دادتسا و.هئاغتسا هدنن 8 3 ) عیطلا ) ( ةماعلا ءاظلا لصف ۶

 حاص اذا لوالا پابلا نم اعط لجرلا عط لاقب ردهتسانعم كلف دایرف هدکنج یک
 رلربد لجرلا مخ ص داب رف هدب ريغ 3 رکاو ثیفئسلا حایص ب رلا ق

 یدنلوا رک هک هت هللا همجم داض
 لوس ندا داف هاو لئارا رعد كنابو كنیم ( دعا 1۳ نیعلا لضف ۶

 هنو بودا قلزا ردناپز اعاد هسان هلغلوا لوبج هللا نک و ضغب هک روند هصخم
 ضیفب یا هچک وه لاش هلوا مومذمو لوضف شارپ هشيا رب الصاو زالو ین خکیدب د

 بوکس كن هالثم یاو یصق كنيع ( ملا ) هیف ريخ الو لوقي ام یا ماغط

 كفل وم رود هب یناسنا "ورک نالو رب رقس کر اف ى درا نيتكفو

 لاق روند هرادقم رب ندههکو ردربسفل فطع ین وق ,م مل | لوق نسا 7 >عاباو ۱

 كليا ماود هبورشم برش درهدیا یاتو خیرردن و ا یا ا م ع

RU Eاجتع لجرلا متع لاقي ردترابع ندکمجا قوچ كرا  
 ید و هدنزو هعرح ( ةا ) * یش دعب فیس ا مادا اذا یناثلا بابلا نم

 ریثک عج یوکس كاتو یحف كلب ( م 5 لا ) روشید»هتفاج نالوا هد قس

 نالوا كالاچو تسج بولوا ثلا مظع هدننزو لج رفس ۲( جیوئعلا ) رد هسانعم

 ۱ اج ج وثع هدرلن ون هیج ( 3 > لاو ) هلو ( ا ) روند هوود

 لحرلا مچ وثعا لاق رد هنسسانعم كليا تعرس هدن زو باشیشعا ( ج اعذعالا (

 قمرقیح هلا زاوا دنلب هلیحف كع( هاو ) هدننزو چ ) ملا ) ع رسا اذا

 هنوص عفرو حاص اذا عبارلاو 1 بابلانم اه و اع لج رلا معلاقب رد هنسانعم
 توصلا عفر دارلاف [ ماو ملا علا لطفا ] ثیدلا هنمو ح راشلا لاق روند _

 لاقب ردهن_سانعم e لرد جاع جاع یی هقان چ و عو ةیلتلا

 قفلاغوح نوک ر هدنراراوطاو نوتف موفو جاع جاع لاق اه حز اا دقانلا مع

 قمرواص زو وو ردهنتساثعم قلوا كتا بونب یرلعاض واو نونف شک ا عب

 یزوت هلکما ددش لیو بوک رلا ممنونف ف اورتک ا اذا موقلا ےک لاقب ردندنساتعم

 (رصحلا ) زابغلا تر ااف :تدنشا ادا مرا تع لاقي رد هنسانعم قمرواص هیاوه
 جج لاق ردهننسانعم قمرقیح زارکش زا کت ها زاو آ دنلب هدنزو هللز 1

 لج دوخای ندنرض هود و ردیساضتقم .كنودام انعم ررکبت مع ىع لحرا

 لج وا اغرف برض اذا ریعبلا میم لافی ردهنسانعم قمقاب یاب ندلیقن

 یدل روک بسانم ین هدناف :وبشا هیس اف هک هکرب د جرم اغ رف لیق هیلع

 لئابق هک ردوب یمجو كنغیدلوا شی رق تغا تاغل حكفا هکیدید هد هم یطویس"



VAR 

 دوعق ( جويضلا ) اهدلو تقلا اذا ةقالا تعفضا لاق ردهنسانعم كمروشود

 | ردهنسانعم كليا لودعو ليم هفرطرب هدن زو نايه ( ناجضلاو ) هدننزو دوعق

 ۱ لام اذا اناهضو ابویض معرض: جاض لاقب رولوا یایو یواو هدامو سپ
 ج٣ لاق» رد هنتسانعم قلوا قجا هلیحف كنابو كناط ( جالا ) ( ءاطلا لصف #

 ۱ کم تفاج رایحف كابو كناط مط و قج اذا عبارلا بالا نم اجط لجرلا
 :"هصقاج كسا اذا رو زلا بابلا نم اجط لجرلا مجط لاقي ردهنسانعم قلوا
 . دقاعا ماکعسا جطلاو ءرکصندکدلیا رك ذ هللا لاثم ییهروک ذم ةدام فلوم هداروب
 ماکعسا مچ طلا هد هیات هدعب بونل وا حشو شیوشت رجلجح هکلیا مسد هل رابع

 اتما ینیدلوا ندعبار پاپ هنن هلغفلوب هلینا ونع جاا وهف جطي میط دقو  ةقاحلا

 جا لاقن ردهنسانعم قمروا هئیش قووق یحا یک قابق شوو شابو یدنلوا

 داريا مالک بیلاساو عاونا نوک انوک هدننزو عفت ( حطتلا ) هیرض اذا هسأر
 ( هجبطلا ) عونو نفت اذا مالکلا ىف میت لاقب ردهنسانعم كلبا ملكت كرهدیا

  هحرش یی هح رشم ی داف كناط ( هدیه ابطلا )روند هدعقمورد هدننزو هنکس

 ۱ هعشابط هلک یا ریست هلا ح رشم ج ید ییابک فاوم روند ها شفلید . ۵8 ارم

 وو ردسفم هلا بابک احرص هدندارفم ضعب هک هتل رولوا كعد بابک یخد
 نوجا غاي هدهفح و هللا تا شعب ارهمو كزان هدناه ر نکل ردي رعم یسراف ةهابت
 3 رد نیبم هلا هنغیاق ینعب هریکیاخخ هدیدالا ةمدقمو ردرسفم هللا تا شلد رازف

 ٠ هنسانعم لم روند هبهج رق هلییوکس كنهلثم یاو یصف كناط ( ج رثطلا )
 *یرط یا جزاط *یش لاق ردیلباقم: تراق هک ردییرعم یسراف ةزال ( ج زاطلا )
 ا هاب هدنزو دوفس ( ج وسطلا ) رونبد هزوس ه رک ابو تسردو تسارو

 ردیب رعم یسزاف یوست روند هرادقم یبر رووا رییعت كند هک كقناد رب ندنازواو
 ترد هک" یسدس كراتندو ردراتید رب هبح ترد ییرکی هروک هضاپب یرشجز

 هروک هفلّوم نکل رد ج وسط ردهبح رب هک بر تقماد رو رد قناد رب ردهبح

 ر هک رد هب را یا هبحو ردشلیا ناب هدنتبم هزدام : تکی هک ها رول وا هبح ییا

 ( ج وسفط ) ردجرب رب لدرخ جواو,ردیسدس.كنهبرآ رب لد رخو ردک د رکج
 فونص هلییض كناط ( جونطلا ) ردهدلب رب هدنرانک هلجد رېن هليجف كنونو كناط

 كندسا رک هک ردهنمانعم سیرارک و .فوتص یا جون ساثلا لاقب ردهنسانحم
 هدرلانعم و و رولوا دغاک روا اتداع هک ردهعمم قاروا رمکیدلیا رعبعت ءزج ردیعچ

 هدلب ر هدنلحاس برغم رحم هدننزو هک ( هجط ) ردقو ید رفم كروب نم ظفل
 هنکک را كشوق یرلکدد ناکلس. هدیرع هدننزو روفیط.( جوبیطلا ) ردید 1

 ٠ هدنسهدام یناکلس فا وم ردب رلک دید یش وق لیح هدک ر هک ردپ رعم وې7 و و.رونید
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 ردهنسانعم كلیوس بهذمو ےن بودا نیسحو نیز یالک و ةراغلا ق اهسک ر
 قمایو هب یه رق یی هنسن یمهلوقم و دقوزو هنسح اذا مالکلا جم را لاش

 هدول ۲ هلا ناق بوروا هنوریو ةراب هغبص اذا بوثلا ج رض لاقي رد هنسانعم
 رب هلیرسک كنهزمه ( ج.رضالا ) هامدا اذا مدلاب فنالا ج رض لاقب ردهنسانعم

 یزمرق یباغراو شزاو رولوا شغقوط هللا پیا یزاص هک رود هیک هنوک

 هباپو یزمرقو روتد هلآ درک ویو یوصو روند هول ریرح شفثوط ندکپیا
 يكف تیم ( جراضلا ) رونلوا قالطا هنالسرا هدننزو ثدحم ( جرضلا ) رونید

 روند هرلساب هنهک و قاشلا یا ج راضلا بکر لاقي رد هن سانعم تعاتم و قاشم

 عرض ودع لاقب روند هکر کس كب هدننزو ریما ( جسضلا ) ردد رقم ج رضم
 و یرفعج ( ی ءرشضلا ) ردعضوم رب هدننزو ج راع ( جراض ) دید یا

 یح هد هشح ے دا یو فآ وم فاز یا یی رض مهرد لاش روشد هب هقنا فوز

 ردشمالبا ض رعت هنب رعت وهتدسن ن .<ل ردفلیا ضیرعت هیرهوحو کد ید هدنلیذ

 هليا هلمهم داص نالوا باوص نکل روند هشعوک هدنزو رهوح ( جوضلا )
 بیط هند هدهحرد كجهدبا رطاقت هلیئوکس كيمو یعق كداض ( ملا ) ردقلوا

 بيطلب هغطل اذا لوالا بابلا نم ایعض هدسج معض لاقب ردهتسانعم كمروس
 بولوا هحاردب تیاغب هک ردیعسا كجوب كچوک عون رب مضو رطقب هناک یت
 نوبأم نیکو ) حلا ( رد هحض ید رفم راقوص ید آ یک یرآ هلغل وا ان رهزو

 نوألا عج لاقت رد هنسانعم قم رف هتل آ یکد یسور بوالت ومش هنسرپ هسک رخو

 هریو ردیا تباصا هناسنا هک ردنفآ رب عمضو جاه اذا عیارلا بابلا نم امض
 ( جاضالا ) اب قصل اذا اض ضرالاب عح لاقب رد هنسانعم قعشیا بوایصاپ

 چ ٣ ضرالاب عمضا لاش رد هنسانعم قش هر ید و هل زم ک كنەزمه

 كلذك روند هن وناخ ما یساضعاو هی ولت دن یرمو هدشزو رفعح ) ضنا (

 یصیضخح هثلوم یرهوح یو هک زد حراش روند هود نالوا هرزوا لکش لوا:

 وم ( جوضلا ) ردتش هرزوا قلوا ندناوسن تافص هدرهزم اعقاو ردشایا
 ر رولوا ردصم ج وضو رولک حاوضا ىج روید هنر ج افروب كنهرد هدننزو

 قلالوو لام اذا ابوض "یثلا حاض لاق هنسانعم قعاص بودا ليغ هفرط

 تاتو دز هدنن رو تقت ج والا ) عستا اذا یداولا جاض لاقي ردهنساتعم

 هجاوضا رثک اذا یداولا جوضت لاق ردهنسانعم قلوا رک یرلحاغرو
 اذا یداولا ج اضنا لاق ردهنسانعم قم الوب ید و هدننزو لاعفنا ) ج ایضن الا )۰

 هک ردهنسانعم .هیانوص و.نابوص ايق ادا ( هی و طلا و ناب وتلآ | مستا"
 ییسو روای لا ویح هک هل سنک كنه زمه ( حج اهضالا ) یدنل وا کد هدالمهف داص

 حس 2  تتت «
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 اذاف اوبلج و اوحاص اذا موقلا جا لاق نوسلوا ريش رک و دحاو |
 بولغم هليعف كداض ( جحا ) رکذیس اک اج” اوجقف اجض اوبلغو اوعزج
 ف ج موقلا ج لاق رد هنسانعم ایا دایرف بویم هديا لو رص

 نالف ج و نالف مجضا لاقيو اوعضف الغ و اوعرح اذا یاثلا بالا

 رده:سانعم رق كايا روزو ريج هشا رب ید آ رب هدننزو باح ( جاجا )

 داش ( جاصفلا ) ردبدآ قجوب عون ربو یک جاع روند هنکک ليف جاصضو
 هک هتل ردهنسانعم تكعشدنا روشو رشو افوغ هلی رب یرب ردردصم ندهلعافم هلک
 : اذآ اماصضو هحاصم هحاض لاق ردهیانعم و ردهدننزو ةلعافم هک ید هحاضم
 رهز هک روند هرج لوش اقلطمو ردید آ لوک ام غعص رب جاعضو هراشو هبغاش

 هدننزو روبص ( جوجخلا ) رونلوا مس روناج یجنرو شوق هلکنآ هلغاوا كان
 كمك هدننزو لرعفت ( ججا ) رونید ههقان ندا دایرف بوروک و نکرولیغاص

 . ادا اهصض" لجراا يخ لاقب ردهنسانعم "تلبکا بودنا ليم هفرط رب لوق ىلع
 ایر وپط زق الرا یرای قرو دارم هک هلا ریش نانلوا رکذو لاموا بهذ
 ( جسنلا ) عبسلاوا رتاطلا مساذالجر لا ےج لاق رد هنسانعم كل رهز ی دون اج یحرب

Nلوالا بابلا نم اجض 2 قم رای هل وکس كنا رو یعف  

 ۱ ییهتسن ربو هب طل اذا مدلاب ب وثلا ج رض لاش ردهنساتعم قعردشالب و هقث اذا

 هدننزو لاعفنا ( جارضنالا ) ءاقلا اذا "یشلا ج رض لاقب ردهتسانعم ققارب هرب

 لاق ردهتسانعم قلالوو قشنا اذا ج یضناف هج رض لاقت ردهنسانعم قمل راي

 قارباو قحآ یرارآ را هنسن هدایز دوخای کیاو تعستا اذا قیرطلا ال تجرضنا
 هرزوا دیص شوق یحربو دعاب اذا میام جیضنا لاق ردهتسانعم قلوا

 هک رد هنسانعم كليا ذخا هلتقشمو جبر كب لوق ىلع ردهنسانعم كما بولیزوس
 وا ديصلا ىلع تضشا اذا باقعلا تحرضنا لاق رولوا هدنسهحرد قمالتح

 بولا ج رض لا ردهتسانعم قعثالی هدننزو لعفت ( جرضتلا ) قش ف تذخا
 ققشن یا قربلا جرضت لاقب ردهنسانعم قلرای بوبالتچو عطلتف هخطل یا ج مضتف

 اذا رولا جرت لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم قچچا بولیرای ییج كجاغاو
 لاقي ردذوخأم ندنسانعم 2 تأ هک رد هتسانعم قمرازق كن یعاکی كمدآو متش

 رد هتسانعم تلیا راهظا هسا یتشز بوک هدهرمغط نواخو راجا اذا دلا جرات

 هزوک نالوا عساو قش هلیعف كيم ( ةجورضلا ) تجربت اذا ةأرملا تجرنضت لاقب

 هدننزو لیعف ( ج.حضالا ) قشلا ةعساو یا هجورضم نبيع لاقب رولوا فصو
 هاخ را اذا امت بیا ج رض لاقب ردهتسانعم كمرویلاص هبیغاشا ییهنسن رپ ۱
 اذا لبالا ج رض لاقب ردهنسانعم كمردنرکس هليدصق امغيو تراغ ىبوك مو |

 س ل ا ل الالام
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 ددنمانعم كعد لیر بحاسص هحانص هرارو رو وا قالطا ههه نالوا
 دثیطم یا ةحانص ءا ره هليل لاقب رلیدلیا هشت هلز یر شاوا رد رد راهتسم

 داتسا نالح كنح دوخای هریهم نالح ليز هرزوا روکذم هجو هحانص و
 هل سس یتعسط تفدو یرعش تدوح كاش مات سڏ 0 یشعا روند هب هدن زاس

 ینغت هلراعثا یدنک اعاد هروک هننای رهه: رد رلشانا قالطا برعلا هجانص
 رد یظعلا دبع ن فسو ندنیلدحم ( جانصلا نا ) ردییقلت ثعاب ینیدلوا ردا

 ردهثسانعم كلنا عاجراو در هناشنمو لصا ی هتسنرب هدننزو دوعق ( ج ونصلا )
 هلکنک دو هلصا ىلا مالک در اذا لوالا بابلا نم ابونص س الا نالف ج لاقت

 هرب هدننزو لیعفت ( اا ) ابن بسط اذا اصعلاب میم لاق ردهنداتعم قمروا

 رايد هدا زو رنک( هی ( ةع رص اذا ایحاصت هب مجص ل لاش رد هنشاتعم قلا

 رونید هنتشاط یکی هک نا ریما هو ردندآ كزپنرپ هديب کب راید هلا ضم
 ( ةجامصلاو ج امتصلا ) یدنلوا نایب لر ی روید ,یخید همش هک هک ردب هم

 لوق یاهماو ءاب [ یعی هلوا قیرع هدقللوف روند هلوق لوس هاب میک درداص

 هدب رغم هجاریص و دی ف قیرع یا هجاببصو ج اہنص دبع لاقب هلوا یسج
 یصف دداص (ناجوصلا ) ردرلبعشنق ندندالوا یریطا  ةحاجرص رک رد هشاطر
 نالوا سباب یک تخم بویلوا بطرم یرلکک هغروک | هدقرا هلیوکس كواوو

 یرالاد ینعی فعلا ةرک ةساي یا ةناجوص ة4 لاق هنمو روند هناویحو نانا
 و لامعتسا هنسانعم سا ناجوص و نیا ام خ نالوا درس و یروق

 یدنا وا کرد ردیفدامو هدتشزو جی ( جهلا ) ساثلا یا یاوه ناج وص

 )رک و یصی درک روند هغیش نالوا قحریصو زود هدشنزو روفیط ( ج وصلا (

 یرالیق هلیعض كداص ( جی .اهصلا E ۳ یا ج وص تم لاقب هنمد نوسلوا روده؛

 یاهص یا ج.اهصربو لاش رونید هناویحو ناسنا نالوا لارموق یرلیوت و
 هلیحف داص.هدیکرت هدننزو طبالع ( ج راهصلاو ) هدننزو لیدنق ( م.رهصلا )

 روند هنسەلبزخ وص نالوا هدنیمز رز ی رک دید ج رهص ران ولو خج. رهص

 رونید هج رهص شاوص ھلج رک یاسارخ هلیسهین لوعفم منا ( ج رهصلا )
 (ٌهحایصلا ) رد رلمسا هب رقکیا هدنز رطلامش لرمعم :رهاق ليك كداص (هحرهص)

 ةئيضم یا ةجایص لل لاقب روند ههچک .باتهم هک ردیفدارمو هدننزو هجانص
 یدنک مدارا هلیوکس كنابو یصق كداض ( لا )  ةمجلا داضلا لصف ۶

 جش لاقت رد هنسانعم قااچ هرب نامه هلیبس هرض دوخای ندقلنوغروب یتسیدنک

 برضوا لالک نم ضدالا ىلع هسفن قلا اذا لوالا بابلا نم اج نالف
 د رکو دحاو درک ردهنسانعم كلبا داب فو وغ هل رک كنم مه ( جاجضالا )

 لوا
۰ ۵ 
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 ارا بولکید هلی هین لوعفم مسا ( میعصل | ) ردیدآ هیحاعرب ندنسیحاوت دمر

 یمهناوطسا عماج هلوا لقیصمو زود یر رهو قح ربصتو رودم هک رونید هب هنس

 ( نا وصلا ۰ تزمدنا بوصتلا وهو ناکلا E اذهام لاقب یک لیمو

 رار ونلوو رلسواح و را زاب دب رح هنسانعم ن  .وونید هناکوح رلرعف كمالو كداص

 ررکح یرالاد هلکنآ ردحاغا یرکا | کروتوا قالطا هددنسهکک كاوا

 دو هلباوص یعج روئلوا رببعت یغاراق اک | هدیکرت هک ردیبرعم یسداف ۳
 بابلا نم ابص ذضفلا لص لاقي ردهنسانعم كعرا شموک هدننزو مث ( سلا )

 ردهتسانعمقمرواو هکلدادا رک ذلا ج لاقب ردهنسانعم قوا و اب اذا اذا لوالا
 رد هنساتعم مص قل ضاص هلنیتحخف ( علا )اب هبرض اذا اصاب هجلص لاش

 .غاصو یک شاط الج روند هئیش نالوا قجتریصو قق ,دننزو رجا ( ےلصالا )

 رولوا ردصم ج سن ردلک د قم سا هلی درحم یاخو و هنسانعم مصا روند

 اذل نالف حاصت لاق ردهنسانعم قعای قلغاص هعضاوم هدننزو لعافت ( خاصتلا)

 صلاخ اقلطمو رونید هشموک هلباه ( هطوصلاو) هدننزو رهوج ( حوصلا ) ماصت
 هرثهقا صلاخو جك رایعلا مان هلنيتمط ( میصلا ) رونید هثیش نالوا شغيو یفاصو
 هیدروق كبا هدننزو هل ز هلیحف كنهددشم مالو یمن كداص ( ةحلصلا ) روند
 هجل و ( هجلصلا ) ردیرعم هلی هحتفو هنسانعم هملیف لرد ید كحوب هک روند

 ایاز ) [اياص ( روشید هنس هکیبس فک: صلاج شغل وا هیفصت هد هط و هدننزو

 .دیدش زوایو روند هایق یریا هدننزو رفعج ( ععلصلا ) ردیلع كلجررب هدننزو

 ردبرعمویو ساه رد عمص يج رونید هلیدنق هلئاصف ( ةحصلا ) روید هیدقات
 (ناوص ) دوخاب هدننزو رهوح (عجوص) رد رعم ند هیمور هروک هننایب كح راش
 د دش و تم هدننزو سلع ) مصل ( ردهلا ةلمهم یاحو دوخا رددآ حض ومرپ

 ریبعت لنز هدیکرت ھیوکس كونو یصف .اداص ( جملا ( روید هئیش نالوا

 یرلزنهم ارزو ردنل آ کیا هدنزرط قبط كجوک ررزود ندجرپ یر
 كنح هدیکر تو .دیسراف ج كلذك رارردناسس بولاح هن رب یرب هدنتناسآ تبیوت

 جنس كاذک هروکهلوا ردفر اعتم هدب راید م الاح رول وا والت هک رونید هژاس یرلکدد

 رجص راب عو زارید هجانص ههدنززاس داتسا نالح ردیبرعم كنج هروک هال و

 یاوه چ یا یرداام لوقت هنه و هلتبسانم یزاوآ رردبا هیانک ند ساب ها

 هژهطاوقو هرلقانح ع ونصم ندجاغا یرلک هد ی ریش هلنیتمض ( ج بصل | ) سانلا یا

 هدشزو هک و عطا ( هجوتصالا ) ردیراجاغا سونیآ لوق ع ی ریشو رونید
 بو وس :یک یت كتسا ولح ناک دکر وید حج رهجم نلیکح ,نکیا رولیر وغو

 باتهم ردق  هنیرخآ ندنلوا.هلیدهغت كنونو یصف لداص ( ةجانصلا ) رونازوا
kkkلكل  

 نالوا



VAT 

 E هدلح جش لاقب رد هنسانعم قلوا شراب شرو یرد هدرلز وب هدننزو له

 ینشن رتمس لو رد هنسانعم قعردش رو هدننزو لیعفت ) عرشتلا ) ضبقت 1

 هده یرد روند دناویح و ناسا قشرو یس رد و فتک ( جشلا ( دتصرف یا

 قشرو یسیرد كنبرلطو ییعی هضبقنم یا اسلا مچ سرف لاق رولوا فصو

 یهو هدنراتا یرلط و هڪل وا قشرو یرلط و ارز ردند هک دم هک تا نالوا 1

 رول وا تم بویلوا ت ثب تین یرلقایا كت ۲ رول وا هدتنیه راولس هل وا رز گرم و,

 نب دالخ ندنیلدحم هل رک كني مس ردیلع كلحررب هدننزو مظعم ( جشلا ۳

 ردیش هرینوشلا طابر هددادغب یعشلادم نی هللا دبع ن رکب واو رددح كناطع
 هدیکر ت هک ردیمت بذق رارید یخد جنادهاش هک هلیعتف كنبش ( جیادهشلا ) ردندمو
 كن اسا رد رعم یس راف ةنادهاش و هنادهش روال وا ریبعت یم روک ۳

 E در هس ناتوطرب هدب وک تزد راردنا ربع دجع هنفروو شیشح و رارسا و

 دل رازفح روق هد رح یراکدید ع رقلا تح نوکتم هدهدعم و عفا ها رلتلع صزرو"

 هربهاس ) 3 رهاش ( رددیفمعض و هرزوا ن ۳ طر ندحراخو دک | هنسەلازاو الها 2

 یعاربی رارزود تح FREE یرلک دید هرها س هدکرت هک ردیب رعم ساق 1

 ردعفاد یهنم نم و هقشع تایج ترش یقیخوبطم و عفان هب هکح و برد الک ! یمحو

 نا نت عم داس جناش ویسا ردفو ر روم هایعف كنەمعف لاذ ) جیذاش ( 1

 هیزمک توش ( ےش) ردعفات هیع حو رق اسکا رد رج یراکدىد یشاط ناق

 ردهلا ثددح تیاور ندرلپانح سوواط هک ردیمسا تدحرب هدنژو ليم ۲

 روند هیوغالقوا هلیضو یضف كداص ( جوصلا:) 4 ةا داصلا لصف 3
 هلل د دشت تيجو ی مو دل 2۳ il جلا ( رد رعه یبراف 2 هحاوح ی جد ak رج

 جسلجرا ج ص :NK e ا تاج MELEE 2 یدو

 هل یط الخ ا( اا ۱ روزا رهیعت یرناچ کر و ا روهظ نا
 ج رک ردیا روس *هلازا رو وا ریبعت هه زر ۳ روشد هبهر وب یرهلوا جانم

 لایعتسا قیلزاسو رلیماح هکر وند هب ئ 11 ج وراص لصا رردا ط)لخ هرز و 1

 فا ومو رد رعم و واین و وا قالطا هب هر و هداروب 9 یجد سلک راردیا

 یغیدنل واقالطا هبیناسارخو هبیعلآ ج وراص هلکلیا ریسفت هلح وراص یظفل ساک
 رارد ید نیسح کاو رد روشه یو جد یمهدام جیصن هک هد لدا یا راعشا:

 هدننزو لیعفت ) جمج.رمصتلا ۱ رول وا قالطا هد رک دنا ربع 2 كول ك رای ویوضو 3

 ضو ا Eat لاق روئلوا رابعت قلعحآ کو كم روس نیل[ 1

 هک ردپ ر عم ناکنمرح < ف 2اک ( نار )ج وراصلا هب الطاذا ا رص 3

 | و د خش لا رد



۷۸ 

 ج رطیشلا ( ردن وحا قالا هنس اب لحدرح یا تام
  یورادرپ رنک 2 (

 7 زرد ۰ هدیک رب رول نم یو راد ردرب رعم یدنه دزنحو و ردا فو رعم

 طبالع ( ج رافشلا ) ردعفا هنبرآهضراع قو صربو هلصافم محو ردک وک كنابن

 ران شوق هلاو و لقت هن رزوا .هک روند هب هقبط و هن یسد كح وک لوش هدننزو

 كجوک تج وق یسهلوقم هلاوئو لقن دارم EE ج تادا رلقبط هدرخو

 9 تاد رفم هک رد جرم ردیب رعم ج رایش و و ردقحهلوا قبطو یس

 هلیحف كلون ( جاًقاشلا ) ردرسفم هددلا اولح یرلکدید یساولح رلیزاغ ج رافش

 .:پالکلا فن تابوت ردیدآ تابن نالوا قرابعتم هللا فور هکردی رعم كناباش
 ندید زدن دآ هن رقرب هد اکو هدننززو ےن ( س) ردف راعتم هللا كناباش ء ءاطالا نیبو

 لاقت زد هنسانعم قمردش راق هدننزو جد )ج مشلا ) ردنداروا یا يج نی فسو

 رلحتسا از | روحش لا اقن رد هنسانعم كم رد و ا لوالا بابلانم اعمس یل اےس ۱

 ةدعابتم ةطایخ هطاخاذا بولا عمش لاقب ردهتسانعم كمکید كريس كريس یشکیدو
 هک ريد حراش اثیش یا اجامش تقذام لوقت ردهنسانعم هنسن هدننزو بام ( جاعشا )

 "ريح اناقلطم هدعب یدیا روند هنب رنک یرلقدت ۲ لک الا دعب كموزوا ضرالا یف جاش
 ۱ هنناس درهنمو رد رمصاق قل هتسانعم قلطم كفل وم سٍ رلیدلیا لاما هد هس

 تسحهدنن زو یدک رصف كفلاو زا: تعف ) ىححشلا )ردصوص# هیش ماقم هروک

 ندهعاضق ۳ ى 2 ےس ون 1 هد رسب روم مس "دهقان لاش رود هب هق ات لالاح و

 هرازف نب خمس ونو ردشلبا سر هلیناونع یمشونب بم هنمهو یرهوج ردتعاچج رپ
 ود ردتعاجرب ندنایذ هلکلبا طاغ یره وج كاذک ردها هتک ا مدو همحم یاخ

 كشوکو كربس بویمکید هلماقها یفکید هدنزوهجرحد ( ةجرعشلا ) ردشلیا متر
 لفط و هنطایح ابا وز رغلا نیب دع ایاذا بول اج ریش لاقت رد هنسانعم كہ بد ی رح

 تج رمش لاقت رد هنسانعم كلبا ! تباعر یب کو شرور لزوک یسهاد ه ریغص

 حر ۳ لاق ام كليا مالک طاخو هتاصح تنسحا اذا یصلا دنضابا

 رد وعفم مس ندهح روش نالوا هنسانعم داي نسح ) ج رمل ۱ ) هطلخ اذا دمالک

 هدنزو ذفنق ( ج رعشلا ( ردشل وا بقلم یدعس) | دلات- ن جم جم ندا ٠ هلکنو

 روند هسالپو لجو هبو شفقوط هقفویو هجا هدننزو روبز ( جورعشاو )
 رود هنالپ نالوا طاع هللا قدص هدننژو حارعش هلی رسک كنیش ( جارعشا )

 طقاسو هدوهیو لطاب هلنیتحف ( جراما ) قدصلاب طلخحم یا جارمش بذك لاق ||
 تک را نتف ( جشا) ( ردد رفه E س هنسانعم لیطاا رونید هراهنس نالوا "

 چ لاق هنسانغم قعشرو یرد رولوا ردصم و هتسانعم لج روند هود

 14 .یشتلاو ( هدننزو لاعغا ) ج انشن الا ( ضبقش اذا عیارلا بایلا نه ایش هدلح
 )سس __--_-_-_ سس

 لعش

SEDAسوت  



۷۸۱ 

 ردهنسانعم جارشا هدننزو لیعفت ( ج,یشتلا ) ابنددش و اهحاسشا نیب تلخاد یا

 ج یش لاق رد هنسانعم کیکید كربس یمابل و اهجرشا یا هطی را ج رش لاق
 رد هنسانعم ریظنو لثم هدنن زو ریما ) ج رشلا ( ةدعاتم هطابخ هطاخ اذا بولا ,

 باتک ( جارش ) هلثم یا هج رش وه لاق ردیسهرابرب كنەنسن شاراپ کیا هک ایوک
 یریغندب وب هدم*او ییعبا ردد رفو رد یرقم دو جارش ن دعس رد دامسا هدننزو

 فوع هح ارش ن دز ردن داما یدو هدنزو هب ) هجارشإ) ردشماملوا دراو

 هدهنیدم برق هدننزو زوحلا درب ( زوجا ج رش ) ردیخش كندحم مان یا عالا
 ردب و پام هروک ذم عضوم ردن دحم ی رشلا برهص ۷/ رزرز و رد دا حسضوم رب

 راسو نواق هکردفرظ رب روئلوا میدن ندنرالاد امرخ هدننزو هلو ( ذصرشلا )

 هنغلن وز وا جيرشو روند هیای نالوا داحا ندع رش هغ رشو رارشاط تاو رہ س

 نيج رکو ک هج رشو روند نا رش هنسهراب یکیآ روند هنسهمرایرب كجاغا شمل راي
 .قالطا هدهنیراسفق شوق راس و قواط هدزارو لرزود ندشماق کروند هنسفق
 رولیریدشپاب اکا کلی كقواهکروندد هنسیق راص ریکس لوششاراص هقواو روئل وا
 ( هجرشلا ) ردندم یحصرمشلا دمع نب ىلع ردکعد بوسام هح رش ( ىح ألا )

 بوزاق هدنزررط درسا هکر ون د هر وقح لوشو ردهدلب رب هدنع لحاس هدننزو هرج

 لاسموق لعوب ررراوص یراهود ندا بووق وص هرکصندقدبای رلیرد هسا
 قلراب کیا هدنزو لاعا ) حاسشنالا ( ژ ردا هدرل رب قشم و یعارعط دوخاب

 ىعأ كنيش ( ناجرمشلا ) نیفصن یتعی قشنا اذا "یشلا ج منا لاق ردهنتسانعم
 یا ناشرش هل لاقب روند هکنز یکیا نالوا فلاح هثیرب یرب هلیسهینب هين و

 روند هننرلقوبخ يکيا نالوا فلاحم هغر یرب كنبراجاغرا شاقو نافاتحم ناول

 هنیرب یرب هنسن ییا ( ةحراشملا ) ناطخ- اهرب یا ناجح رش ةدربلا هذهل لاقت

 لاق هنمو اہاش یا اجراش لاش و هاش یا هحراش لاقب ردهنسانعم كمهزکب

 هرخآ یش هنسنرب هدننزولعفت ( ج یشللا ) نسلا یف تایواسثم یا تاجراشم تاتف

 (جیشالا ) لخادت اذا معشلاپ معللا ج مت لاقب رد هنسانعم قلثاق بوشب رک
 ج شا ٌةباد لاق روند هناویح نالوا لوي ندن رکید یرب كنس هاخ هدنبازو رجا

 هل مک كنیش ( جرطدلا ) یرخالا نم مظعا هيتصخ یدحا یا جمشلا ةنيب یا

 ندنراطش وو ردتغل هد هللا هلمهم نیسو ردلکد اج یصف, كني ردنونا فورعم

 ینیدلوا.موسرم هدعطاق ناهرب ردبرعم لوق لع رد ذوخأم ند ربط ھت دوخا

 کیا روزم تاب بولوا یمسا ےصلا جوریپ لصالا ف هکر ديب زعم كن رتش هرزوا
 یدنه رهاد مکح یو رلیدلیاقالطا هروب نم بعل هلتسام و هلغلوا لمشم یلکیت

 هدنب رعم رد و یاو رد هيما, هلتهج وب ردشلنا عاريا هصرص یغوا لوق.لع ۸



۷۳۸۰ 

 هغرقو قمر کا رطاق هتاف ( ناععلاو ) هلی نیش ً جاعشاو ) هدننزو قیمت

 بابلا نه اع و اجاص و اه با رغلاو لغبلا يح لاق رد هننساتعم كعوا

 . ظیلغو قوغو یزاوآ داف ول ای یمسق هغرق 8۳ وا وص اذا ناكاو كلاثا

 دادش( جاحش تان ) هتوص ظلغو نسا اذا باّرغلا حش لاقب ردهنشانعم قلوا

 ردقالطالالع ردلکد یفورصم هنیرلیشید یاونع تان رد رل هنک كرارطاق هدننزو

 ردعوعسم ريغ رمتبعت هللا درفم هدران و و راردا رببعت لاهص تانب هرات آ هکهتن

 جاعشو روند هنکشا ناب هدننزو ناتک ( جاصاو ) دزو وتم ( یخ ا (

 ردنطب یکیا هدنس هلق د زا ( جاصت ون ( زدن دع ج اهدا ۷ "یلط رددیماسا

 لافهلیوص كنهغرق رلب رع ردهنسانعمقفلوا بلط كموا ندهغرق ( جاعشتسالا )

 هنمو رولوا ر ظتم هنسع وا كتهفرق لوا ندنرشابم هصوصخ رب یتبم هنن رلک دليا

 هغوق هلنیتعف ( جرشلا ) نيحشف یختسب لوعفمل ءاییلاپ تای نابرغلا لاقب
 ردیعج كنمو رع ۳ یرع روند هنن ریلوق كنسهلوقم ج رخ و لاوخو

 یرعلا ج رشلا كف وم سب رواک جارثا يح ردد رفموت هروک هنن اي كح راش

 یا .هنیعلا ج مش دقع ساسالا ف اذک و رولوا یتیم هنی راتعا سنج یعر هلی رابع
 نامصو هند انعم یداولا ج” روند هر ییدنلتعسو بولحآ كیهرد حج یش و اهارع

 ۱ هکر دقلضاس نالوا نانا هدنلکشب لو هدکلف هتسانعم ءایسلا هرج روند هنس رغوا

 شمل رایو ر وند هنج رف كتر وع ج رشورولوا ادي ندنعامجا كهیباص» تک اوک هدرخ :

 رد هنسانعمقل وا دلو لدب رخآ ی كنب رهباخ كراوط و E هغي راب نالوا هدناب

 ف اوحسا لاق ردهنسانعم هف هق رفو ك ولب هلی وکس كنارو یصف كنيش ( جيشلا ) /1

 هنسدنق آ وص نال وا یراج هر زود ندقاشاط هراق و تقر و یا نیحیش هالا

  قتروآ هسک ییا جرش و رولک جورش و هل رسک كنيش رولک جارش یعج روند
 82 اذا لوالا بابلا نم ارش شالا ق هحّرش لاق ردهنانعم : تکرش یل وا

 تم ردکر وهج نم اذا ءاملاب بارشلا ج رش لاقن ردهنسانعم قاق رخآ "یش هب هنسنربو

 جرش لاق ردهنسانعم تكایوس نالیو هعج اذا " ىلا جرش لاش ند هنس انعم

 ور وککهتر یر یرلپل وق كنتسهلوقم هنس EDT تذک اذا لح را

 ج رشو اهدشو اهحارشا نيب لخاد اذا هطب تا جرش لاقب رد هتسانعم كليا دن

 ردهنسانعم ع ونو هنوکو هلثم یا اذه ج رش اذه لاق ردهتسانعم دننامو لئم

 لاقب ردهتسانعم كمزبد هننای كنیرب یرب یچ رکو ع ون یا دحاو ج رش امه لاقت
 سع وخ و ردیدآ یداو رب هدنع جرشو ضعب ىلا هضع دضن اذا نبا حرش

 هزاوطو هسک د و هل مک كنم (جارتشالا ( رددآ وص رب صوصحم هنس هلق

 دطبرظا تحرشا لاوق رد هنسانعم قله پورو هنر ېرب یرلبل و كنس هلوقم

 یا

O Fh ER 



۷۳۷۹ 

 بوزک یسهلوقم كم وک ر رد قالطا هدهرا ود لاج نایکح هنس هم كراو جد

 جایس رادام | راد هغابو ناتس هدننزو لیعفت ( جيسا ۱ ار ود نوسء رو

 طاح هداروب جایسلو هروس اذا اجدست طئالا جس لاقب رد هنسانعم كمکح
 یواو هلغلوا موسم هلیناونع مرکلاو للا ىلع جوس هدساسا نکل ردناتسب

 ون هکردسکودف نا ا رنک كنيس ( ناس ) رددلوا تراشا هتشدلوا یاب و
 زد ساک دوخای ی م تنیس مس نی لماک نب هنم نب بهو و رد هسکرب نرینج

 رلیدبا خ ومشلا مش هدنسهکلوا نهی هدیسیکیا ردیدارپ كمامه ردولنیتعف دوخاپ

 كانع و نورحم هل وکس كنه رمه و لب و كنبش ( جأعلا ( £ ةمحأا نيشلا لصف #

 ( جشلا) هنرحا اذا ثلاثلا تا ه اجاش سالا هحأش لاق ردهنسسانعم كلا

 هراوبق اقلطم لوق يلع یک یسوباق یاس روند هبوباق كکو یسات هلتیتصف
 در و رک هل رمسک كن ه ریه ) جابشالا ( هل اه رد هش ید رفم هنسانعم پا ونا روند

 ین هدر اذا "یا دشا لاش یک تامریوح و رک واق قحآ e كلا

 ایش ا E ۶ لاش ار EEN 3 شا هدنزو 3 ( میش لا ) راک یا

 رون وا لامعتسا هنسانعم یقه راب یرکد نکردیکیکو هرسک اذا ینانلاو بابلا نم
 حطقو ردط)ف یره هقش 4ا 8 0 هتقشاذا ركلا ةنيفسلا نش لاش

 لاش ردشمک هب وا بو راب ا لاعتسا هنسانعم ۳ لو هللا هفاسم

 الا رک واوا را یا قاقوص هبارش و اهعطق اذا ةزافلا جش
 ع يف تنی 2 دحشا ) ءالاب هد اذا بار رشلا جش لاق ردشلیا س یارش

 روند N E شل راب یس ۹ج عف تكنشو كن ره ( مچ شالا ( روند هنغب راپ شاب

 ردصوصع هشلراب یسهمح وو هجا را هنیبح ى ۷ نيب یا جا لحر لاقت

 هح و نا نم ینیدل وا عوصم ید ندهار پاپ هدام وب هدیدالا ةمدقدا

 ردشلیا جلت هلیاونع م "| نیب هدنریسفت كجشا نکل بودا ترک و

 | راعشا هدهجابید حرش هک هتل ردنراشا هلایلوا غ وصم یژکا ناونعو نکل

 كمدآر جت سپ ردقلوا فرصتمندعب را باب یساضاقم ید كنس شاو یدناوا

 یر ردردصم ندهلعافم هل سک تنش ( جاسا )ر ولو قلدای یاب

 اضعب مهضعد مچ يا جاش ery حقو لاقب رد هن سانعم قم رأی ییرلشاب 9

 ) جا ( یک قعقع رونبد هش و یراک دد نغصقص هدننزو یزح ) یمجت 1

 عج” لاقب رد هنسسانعم ےمصت كليا مرع هلا هقداص تبرع هشيارب هدننزو لیعفت

 ردند اما ( یرصعلا چ الا ) ردنداعسا هلی ( مچشالا ) هيلع مص اذا سالا لع

 .تیاغد هل رصف كفلاو یحف كيج و نیش ) یبوعشا ( ردیعسا كنماج جشاو

 ها هلممم یاح ( جا ( ردنا قس یاوه هک ایوک رونید 4 کا نالوا نوزوا
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 ٠ |[ هزات مدره و هاشم هنغارپ ریونص یغاربیو لتوالحو یراصو هییش همزوا یر

 دولوا زود و یتفو هايس یعون یشحو. رول وا رلیکزج ضایب هدنعون یدنه رولوا
 لئام ههایس و یرمرق هیش هنجاغا رانح رولوا هدناتسدنه جاس و رد ر تعم وو

 هدراید وب رلرید هنوک اس دنه لها ردجاغارب شوخ یسهحار قرولا ریثکو یتقو
 .دولوا لیطتسمو ردقلفوف یر رونلوا نظ جاغا نالوا روهشم وید یباغا جاز
 یم هصالخ رد نبم ود راد یحد رآ دنه رضعب و یرانح دنه هدناد رفم ضعبو

 .ناسلیط و روند هیاسلیط هايس لوق لع لقب جاسو رد رش رب هقشد ندسوخآ

 ۳ هطلقورو لاش هدزرب الا هک روند مادر تاليا هزوناو ها
 هل رلشاب و ادر هنو یرلکدنرو ردق هت ریاب ندنرازوما رلپ رع رونلوا قالطا ید
 (جاوساو ) هدنز و جوم ( حوسا) ررد ناشلیط هت راک دنر ون هنن راز وما

 لاقب ردهتسانعم كروب هتسهآ هتسهآ هیأت هلئاحف ( ناجوسلاو ) هلیمض كنيس

 هنوا یرب ناجوس و ادور راس اذا ااجوسو اجاوس و اجوس ج وسی لحرلا جاس
 ( ج وس ) ءاج و بهذ اذا اناجوس جاس لاقب ردهنسانعم قلاچ یسەطلوا قایا

 با رغ ( جاوس وا ) ردرلعضوم ییا هدننزو با رغ ( جاوسو ) هدننزو روح

 كرومشمسرف مات هودب هکر دی ردارپ 3 گی ن ةانم دع ونندنسهلق هبض هدشزو

 ءاسک لاق روند ہیک نانلوا چدن یعرکد هدننزو مظعم ( جوسلا ) یدیا یراق

 لاق رد هنسانعف تم زا تیط هدنز و جم ( مهسا ) ارودم زا یا حج ودمه

 لاقت رد هتسانعم كعسا هلدش ليو هقع» اذا ثلاثا بابلا نم (عهس تيطلا هس

 ردهنسانعم قع وص بوریص ییزو لر دزکیسا دن دش لیوتدتٌسا اذا عرلا تٽڪ#س

 ودوم ةنسانعم كك هلو یک نزعت و اف اذا ضرالا خرا تعگس لاش

 ج وریط ( ج وہ لاو ) هدننزو لقیص ( مهد سلا ) اهوراس اذامتلیل موقلا هس لاقب

 روند هل ¿ نسا دیدش هدننزو روهج ( جوبسلاو) هدننزو روبص ( حوهسلاو ) هدنزو

 جرا رع یا یهسم ناکم لاق روند هرب نالوا یعا رغوا لی هدننزو ج رع ( جهسلا)

 اعط هدنص وصح لطا و قح ره کروند هیسک لوضف لود هدننزو ربنم ( بسا ۱

 ذا یهسم لحرلاش اقر و دهیسک نادنگهو حصقو خیلبوهلوارلپ وس بویمروط یناسل

 هد زو بیلاسا ) جراسالا )عقصم یا جابه لاق و لطا وقح لکی قطع ناک

 هدننزوفتک ( جس )ةفلتحابو رض یا مجهاسایشع لاقب رونید هشیوروب فاتح عاونا
 اراد یکی راوبد هغابهدننزو باتک (ج ایسلا)ردیدآ ہدلب ربهدنتلایا رش هدب رغلاةرب زج

 نانلق هطاحا هلیس ودنک یسهروح كنهتسن ره اقلطم و رود هراود نالوا رادام

 نالیکح ندیلاپ لنکی دوخای ندشاط .هتفارطا هغابو غاب و قلامرخ روتید هک
 ردقراتم هدراود نالیکح ندیلاچ هراناتمب و غاب ج ایس هدرلراید مزب یک راود

 كاذک
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۰ ۰ 1 
 هل هک كنيس ( جراهمسلا) رولوا دروغ و دارم نرل هدارو س ردشلیا ريتن

 فو رعم هکر دیسا بانع هم كنونو كنيس ( سلا ) هنتسانعم بذک رود هال

 شاوص ه هنسن ریاسو هراوید ندغا رحو ندموم هدننزو باتک ( جاتسلا ) ردهویم

 جاسسلل دال لاقش روند هدود هدیس راف رونلوا ریبعت سیا هکر وتید هنا نوتن

 انعمو یک جارس روند هغارحو طبالا یف حارسلا ناخ درا وهو ج اتسلا نم

 ام د وک ی هتسنزپ هی وکم فلوو یضف تنیس ( مجسلا ) ردلوقنم ندهدیس نا

 هچس لاق ردهنسانعم كلبا هدول آ 6۱ هلقمردشالیای قماوص هکنر رخ آ نالوا

 ید و هد زو ریما ( مینسلا ) هنول ريغ نولب تطل اذا لوالا باسبلا نم ايش

 دیعس نب نایلس ندنیئدحم رد هبصق رب هدنتلایا ورم هل رسک تنیس ( مجس) روند هغا رح

 نویعسلا رع نب دعو ركب یا ن دمع ظفاحو دج ن نیسطا ىلع وا ظفاحو
 نارع (ناجس ) رده رق رب هدنساضق نایماپ هدناربا هلیعع كنيس ( مس ) ردنداروا

 هنشاط یکح هلیحف كنيس ( نا ربلا جنس ) ردهبصقرب هدنسهکلوا نامارخ هدننزو
 6أ ها رونل وا عضو نوحا كليب یانو زوم رادقم هنس هفک وزارت هک رو

 د هر کا هک هل وا مولعم ردععفا لندن آ یغل نیس نکل روند ید رص

 هک روخاب ردذوخ ام ندنس هک ندیمس نالوا هنتسانعم یراط زرد وهت
 هفواو مهرد نالوا عضو هنسهفک كوزارت هرز وا روک ذم هجو سپ ردي رعه

 هنشاط كند نالوا هدشاف قروزلا هجو رونلواقالطا هنعوجم كنسەلوقم نامطبو

 هل رسک كنيس ( هج" ) ردیععا كرینرپ هدنراید رضم هلق هجسو رولوا قالطا

 بوم نده راق و قآ هل. كم دن بس ) ةجسلا ( ردیسقل قرلا ر ۶ ن صفح نرد

 مظ عم ( جملا ) یک رج و ه رج رولک ج” یجح هنسانعم هطقر رونیذ هغل هحالا

 تنیس ) ا ۱ ططحم یا جسم در لاقش رود ها للثو لق وبح هدننزو

 رونلخ رج هرتسواو رولیجآ یساپ كحمف هلکن آ هکرد رج رب هلیهفكن همجملاذ و یخ
 هلق ر هدیکر ردي رعم یس راف هداینس ج ذابنس وبشا رولیرب و الح هرتشیدو

 رش ر هدن زو جاع ) جاسلا ۱ رد هدن رلء رب نبح یندعم هکر دب راک دید هرابوژ

 ۰ 1 دالب ردناتسدنه یبنم هک ررپظع رش رب جاش هرو هنن ايب كحابصم ردیدآ

 جاس هروک هنلق یرشخمزو زدتاییاس ییجو هحاس ید رفم رول وا و ندنآ

 یک نارين و را ردناهس ییجح رولوا بول ج ندی اتسدنه هکر کتس رج هایرپ

 نایک و هد هحرد سوننآ ینلهایس ن کل نذحأغا هایسرب هش هش ونا راضعر و

 هدي رع ردب عم ور و روئلوا بلج نددنه ردو رعم زی یسوتنآ حابصم هنو رایدپد
 ما ئ :>اص دف ند هبسط تاد رفهو ردشلنا لقت ود هدننزو رفعح روند حا

 رد رش رب هيد هنج اغا بانع رد رعم ندا وب نسنابآ ساونا هک ردش عد بودنا قرف



 1 ع و لرگابن دعفد جواب هیاطنق جوا ینمب.كلیا جار سا یپارخو # راد رک
 .كنوک نانلوا جارخو هبزج تیابج لوق ىلع رونید هکلیا افیتسا یبارخو مسر
 چ وا هس هکر دی رعم رم هسا رهاظ زد رعم ندیسراق یسهک ج رعم هکر ید ج رم ردیعما

 لامعتسا هدرول نم یانعع بودا بی رعت و ذحا رلب ع رد هتسانعم رام و باسحمو

 ردان داو طساوو العا هکرد نیبم هلعون چ وا تارم ثالث هدلوصا شعب و رلیدلیا

 چوآ هدي آ هک رکم نلوا یشقم هدنسهلوقم ضرا جارخ ردص وصخم هب هبزج و نکل
 ردرسقم هلیغان وق راد ه زج یتعی هلا تیرک یارمس ج رع“ هدناهما ضعبو ردنا ےس

 لفساو مادخ یطسواو ىلع راد هزح یمالب بولوا هقبط ج وا اتداع هک ایوک
 لوقت ردهنسانعم كمريو هدننزو هجرحد ( ةج رعنا ) هلیرابع قلوا سلجم
 جارخ هلفلوا فرمصتم ندهموقرم هدام هروک هننای كحراش هطعا یا هل ج رم

 روتید هدوس نالوا هزیشوخولتموسد هدننزو رفعج ( عملا ) ردصوصحم هکمریو
 هدوس هرعشوخو رونید هناویحو ناسنا كياپو فیفخ هدننزو سلع ( مسا )
 نوزواو رونید هلو! زانو فیطلو ردندنساعرم راوط کروند هنوا ع ور ورونید
 هدشزو طیالع ( جاما ) رک ذیساک یک لحسم روند هشش نالوا ر ودم بولوا

 وللا نيالا ىا حباعسلاو حسنا اناقس لوقت رونید هدوس نالوا مط شوخ یخدوب

 هدتننزو هجرحد ( ةحلمسلا ) ردیسا كنهيلقصب اراصن هدننزو راغس ( حالع#ا )
 هتعرج یا قلح یف هتحشمسلوقن ردهنسانعم كمحا هلتلوپس هجزآ هجزآ ییورشم
 هثیش نالوا رودم بولوا نوزوا یخدو هدنزو ج رحدم ( ملا ) الهس اعرح

 ( ةجهةسلا ) هبوط هرودم یا هحشمسمو رک زلا ملمس لجر لاقب یک حس روسنید
 هيف بذک اذا همالک احس لاقب ردهنسانعم قعاق نالی هزوس هدننزو هجرحد

 كمردنوکو اهجور اذا مهرادلا عهمس لاقي رد هنتسانعم قلق جاز یهتسنربو

 جس لاقب رد هنسانعم كليا تعرسو هلسرا اذا "یشلا ےھمس لاقب ردهتسانعم
 ادیدش هلتف اذا لبخا ےھمس لاقب رد هنسانعم كکوب مک ییاو عرسا اذا لجزا

 هدنوب فلخا ق هدش اذا لجرلا عیهمس لاقب رد هتسانعم كلعا نیم هلتدشو هغلابم و

 هدننزو لیبجتز ( جاو ) هدننزو رفعج ( یعمسا ) ردلقحم هدقلوا یدعتم

 جو a نیا لاش روند هدوس هرعشوخ ولتموسد لوق لع شلنافوص

 روند هت ۲نالوا ءاضعالا لدتعم هدنزو ج رحدم (عیعمسلا ) ولح مسدوا ءاملاب طلخ یا

 ررید ځد مجهاعس هلعابشا ردعضومرب هدننیب نیرح هلا ناع ليڪ كنيس ( جا )

 هدوسلوش هدننزو طبالع,( ےهامسلا ) ردعضومرب هقشب بیرق اکا خهاعس دوخای

 هلوا رولک هما هلغاوا :هناین هک هلوا شلوا + ریفتف یمط, هنو ولتط كيهن هک روند
 هلی نا نبل يها“ فلم نکل مط ذخاالو ولحج سيلا یا میهاع مهاعس نيل لاقي |

a 

 ريسفن
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 مطسلا لکانع تقلطتسااذا لوالاو عبارلا بابلانم انا و احس لبالا تر
 سو اهعضر اذا عبارلا پابلا نم هقانلا ليصفلا مس لاقب رد هتسانعم كما همو
 نایلص هل مهک كنهددشم مالو كنيس (نایتسل | ) یک لج” هنسانعم ءاطعروند کریو

 (یسلاو ) هدنزو ناعفهلیمط كنهد دشم مال رام ( نایئسلا( )روند هزاغو هد زو

 لعفت ( قلا ) ردار غوا هلاهسا ی هود نایلتوا هک ردنوا رب هدننزو ربق هلی كنيس

 كمحا هرزوا هغلایمو طارفا یورشم هدننزو لاعتفا ( ح التسالاو) هدنزو

 لا اذا هيلتساو باما میت لاقت ریا زبرمل ینزاغون هک ایوک هک رد هنسانعم
 ماعطلا لاقب رد هنسانعم قوب هلبا ابنشا ییهنسنرب مللستو هنامس هب الم هناک هبرشق
 رونبد هنیرلج اغا رانج نوزوا كپ هلیحف كنيس ( السا ) هعلبت, یا رولستیف نیط
 هکر د هنسانعم هحاس هدنزو هجا و (نیجلسلا 8 ملالسو ۳ رد میس ید رفع ۱ رهالظ

 كنيس ( نحمضلا ) رولوا هدنرادانق بالود هدروپق :یرکدتا رییعت ینب هدیکرت

 36 ۷1 1 هکر ديما كعك هدننزو فس بوکس كيج و كهددشم مالو یربتگآ

 هدنرحا هکرد هیرص فادصا عونرب هدننزو درص ( سلا ) ردفورعم ردپ راکدید
 ربما ) حا AE ید رفم رد ر لک دید هب د رسا هد رول وا " یشرب لوک ام

 لېسو شوخ كب هدنزو لع ذق ( یلسااو هدننزو لج رفس( او هدنن زو
 جاس ماعط لاق روند هماعط نالوا رولیدو نیزسکشتچ ناه هلو عاسلا
 هدننزو سون رق ) ج وعلس | یخ رب نعپ علب ب یا و بیطیا لجو لس و

 یجروشد هننرع قوا نالوا هحاو نزوا هدننزو رفعح ( اسا ردبدآ 04
 ترس ) دحاعساا ( روند هيس نوزوا هدننزو رفعح جد و al ( رواک خالس

 سمالنا بابلا نم ةجام” ءىثلا عجس لاقب ردهنتسانعم قلوا ج -هفو نكر ليف

 هدنن زو ریما ( میسلاو ) هدننزو نشخ ( سلاو )ةد زو من عجسنا ( حق اذا

 سو یک مارو مانع رولک جاعس یرلعج رونید هثیش نالوا رظنم دو نک رچ
 (مجمستلا) روند هدوس نال وا مطلا تبحو هزم واتم وسد كب ی هدنن زو مخط

 هلعح اذا ایسٹ رعحس لاقب ردهنسانعم م نک ر رح ەسن رب هدنزو لیعف

 یاح ( ے یمساا ( ردیدآ هدلبرب هدنس هکل وا ناتسراخط کا ناییعس ) ایس

 یتکو ر روند هکشا یشیدو هغایصق نالوا نوزوا لب مدنزو رفعح هلا همهم

 جو ردصاخ هنیرلیشید كرلنوب هداموبو روند هغارصق نالوا معلا ظيلغو محلا

 هغارصق نالوا نوزوا یرالب خدو هل رسک كنيس (جاعمسلا ) روند های نوزوا
 روند همدآ نوزوا نالوا رادنیک هلیعص كنتبش ( ج وسلا ( رود هکشا یشید

 هس رول وات روند هغلن وز وا اقلطم هدنن زو هحرحد (یحمسا ( هنسانعم ضیغب لیوط

 جوا هلیاه ( هجرعشاو ) هدننزوجفس ( ج رمسلا ) لوطیا هم" هب لاقب نوسلو
 ت 777



  Eءدلب  REیریغای هغا هلیلوق كلبا ادا ییدصاي کیرمژای ۱
 وند در 4: سن نلیردنوک ها رخا راد هتفس هدیس را لصا رد سقم هلکم ربو لام

 هدلام نلیرب و هرزوا هحو و و هد رول لم لع هدعد نول وا هعاضد نوسل وا هب ده

 هد هدنورو هدنآ الاح ردح ورشم یاکحا هڪ هد هیهقف بتکرلیدلیا لاعتسا

 هڪل وب یا ردقیصتم ندهرول نم دام هدننزو هح حد ) فلا ۱ ردح ورشم

 ذخاللودح الالامیطعی نا یهو ةجنةسلاب هماع اذا نالف جشس لاقب ردهتسانعم كلیا
 یف O ( سلا ( قيرطلا نما دیفتسف a هایآ دتیفویف ىطعملا داب ف لام

 موجه غرا ۹ ر رون لی ۱ ره ةدش یا ے لا هزه ےس ةدشا ام لاق روند هکیما كب هل كیافو
 .چ وتسا هلفبرحم هدیکرت ردیبرعم یسراف بادیپسا هسک كنءهزمه ( جادیفسالا )
 .لصاح ندندامر ك وشروق و یالف شعب هک رد هتسش یرلک دید قلغا هد راد ضعبو

 رول وا لصاح نکولس هسنلوا هغلابم هدنقارحا كنالوا لوم ندنوشروق رولوا
 یتعی رد ءالجو قف یهدام هيس هلدتعم ترارح عی فطام رو نم یورادو

 ردلبزم یرلتوطر شیروفو شعشپای بورک هتنیام لوضع مس هلا هدام

 تسج هدننزو سلع هلون ( جفسلا ) روند هثیش نوزوا هدننزو سلع ( فسا (

 بوباق كب یک كلکک هکردیمما شوقربو رونید هنشوق هود كکرا نالوا كياپو
 3 او يوم راياوع نانعمالا رك رباط هرابع هدازو ردکا
 :قوح یرلشدد دین وا موق رم هلس رابع ناتتبنالا رشک هداویلا تایحو ید وا

 a رد نسا كشر هدنزو هح رحد ) هحفسلا ( رول وا كد شوق رب

 ( عیفسالا ( e اذا :چفس هل حقس لات رول وا رعت تمرب و دند شرط كەربو

 ردعقا احا رجو ود رق نفعتم هکر دیقو ع 1 رهش عون رب هلیخف كنافو یرسک كلەزمه

 E EA هدنتقیقح ردف ور رم ر هلا نود هدناد رقه e فسا وپشا

 رلصمد و SEAS 5 رد جاوما هدقدل وا لاله ردنا ویحرب هد ۰ کد رلضعب ردشق وا

 قیص و هد هیط تاد رفمو رلیدی د ردنا هدابرد ردنابرب ییکو رد ویک ایرد

 كس (جابکسلا ( رد دیقم هل رسک كن زمه هد وصا کو ردش اطم هنفیص و كفل وم

 "كلبا ط ہلا ہک رس یتا ردکید شآول ہکرس هکردیرعم یسراف یابکس یک
 لک كنيس ( جیکسا ) ردي رکدید شآ ییشک | هدیکرت ردیا بیو هلیهحو
 هکر دفع" ناث وا ربعت یسیضاق تآ ردي رع یسراق دنییکسوت رددآ فو رعم یاودرپ

 ردهتسانعم قوب هلاصف (ناخلسلاو) هلیوکس كمالو یصف كنيس ( ملسلا) ردند هیودا

 ند هسکرب هکرید حراش اهعلب اذا عیارلا بابلا نم انایلس و الس تبقللا مس لاق

 زرد نايل ءاضقل او ناحلس لک الا راب رع ا عانتماو لطم هقدنلوا بلط بونہدیا
 رد هنسانعم قها غوا هلابسا هلکلیا لکا تابن یرلک دید لس: یمسقءود نایلتس و راسو لسو |

 < چ

EEN. 
1 
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 روند هاتف رح قلحارس هلن رسک تنیس ) حا ما ) هنسانعم بادک نوتا ا قالطا

 دیش سس فويس یدبا راپ ت ا دادح فو رعمرپ هدنن زو ربیز ) جرس (

 فرصت دن وکو ینعارصم ٭ اسم انسم و اجاق و * Sa هک رد ح راشب رد ولم کا

 سم نب رع نی دجا سابعلاواو جس ن مماقلا ن دج دیعسواو راردیا

 یعف نیس (ج رس ) ردندانع نویحشسسلا دلاخ نب میهو یدنا قارع هیقفو مع

 میها را نب ج رس ردندلاحر ءامسا ج رسو یدال وا 2 یرلانعم هلی وک كنارو

 هراسرد نطق تش اروطق یسهدلاو رد لیلا ةوا ص ةيلعو اب لع ليلا

 جہ نی ناس ن دو جرس نب فسو و رای دلیا جوز هرکصندننافو یرابانح

 بتر "حف كيجو یک كنيس ) 3 را ( رددآ عضوم رب تا دید راد

 A کا رفع و قجا هلیعص كنيس ( ج وجیسلا ( ردهئسانعم نادواجو ماد هدننزوآ

 تعسطو تش رس هلی كنیس ( هج وج سلاو ) هل رسک كنيس ) ةكجرسلا ( روشد

 ) هح سر ( هتعیط و هقلخ نم یا هتحوحسو هت رس نه مرکلا لاق رد هنسانعم

 رد هب رق رب _هدنساضق بلحو ردعضومرپ هدنن رق هعلق مات طاسیس هدننزو هعرح

 نارح هدننزو روبص (جورس ) ردیدآ نصح رب هدننپب هدلب مات یسیند هليا نییضن و
 كلیا لاماو كر ی هنسن رب هدشزو, هحرحد ) هج دنسلا ( ردهدلب رب هد رف

 توعنص : هد زو دنهف ) جترسلا ( لها اذا ةح درم هج درس لاق رد هنسس انعم

 روند هنب رلعاج ہت شقنه هاسفیسف و یک 4 اسفیسف .ردیعما هع ونصم ع ونرب ندنعاوا

 ینیدل وا هن نکا ردکءد ول رود جوا هک ردپ رعه كىر هنوز وکآ هنا تكحراش

 رردیا قالطا ید نوقلیس اضعب هک ردیدآ فورعم یاودرب ترسو یدلوا زعولعم

 رول وا لویعم ندوئروق و ندالق شک اب هکر د هب وب یزح رف یراک دد نکولس هک را

 ربع لیزو هدنن زو 7 و راک هدیس راف جرام ردعف ات هناحا رح رح

 ردهنسانعم كلا عانتماو ءابا هدننزو هج رحد ( هعهرسلا ) رارید هد هبقلاج نالوا
 ناف هه ام كکو م < یهنسن  یسهلوقم بياو عتتماو یا: اذا هنع ا لاش

 شکوہ مکحم تیاغب هدننزو ج رحدم ( عه سما. ) ادیدش هلتف اذا لبلا ج 1 لاقب

 هلی كني ( ةيتفسلا ) اد دش التف لوتفم یا 3 رسم .لیح لاقش روند ها

 ادا هنهیدنک هد هروب نم ةدلب هلغلوا یلام هدنسهدلب یدنک كمدآرب هدنزو هقط رق

 یضع ندوب رونبد هکمرب و لام هدرخآ رايد همدآ لوا هسکرب هليل وق كليا اطعاو,

 ریعفس هک ردتح هل وا دکیدلیا ریبعت هجا وب هد زج الطصا مز لعوب ردیش رط نما

 ف رعت سصاق هلا هعاسم فلوما هکیدلاق رد رعم . یراق هتفسس و و رد هجل وب لوا

 ندق رط رطخ هسک ندیک هیارخا ءدلب .دوخاب رجا رپ اوت ی ابن تاهما ردنس ملا

 نالوا قیدص و كىرش دوخاب لام هدهرول نح هدلب شا ند هظفاح ترسع هاو ابا



۳۷ 

 رونید ه یراق یک و یک جاععس هدنزو روبص ( ج وعلا ( ردعض ومرپ

 روند هضرا یلاخ لوش هلیفیف كنهمجم یانو یعف كنيس ( ج واخسلا )
 نالوا ریبعت لوح هکهلوا یوص كجهحا هلو یرلناسنو مالعا قحالو لوه
 هل وکس كلاد و یڪف كنيس ( ج دسلا ) ردد رفم هدننروص عجوو ردقح هوا نانا

 بابلا نم اجدس "یاب هحدس لاقش ردهتساتعم كليا ناکدب هدشضا هنسنر هیسکزب

 هنسانعم باذک ر روند هن یحمالی هدننزو دادش ( جادسا ) ه هنظ اذا لوالا

 یآ الف حدست لاق رد هتسانعم ثلبا ادي نالي ادصق هدنزو لعفت ( جدستلا)

 رد ةنسانعم كعشود بونایق هرزوا زوب هدننزو لاعفنا ( جادسنالا ) قلخو بذکت
 هک رذیبرعم هداس هلبا هجم لاذ ( جذاسلا ) همجو ىلع بکنا اذا لح لا ج دسنا لاقب
 رورا دلا ذخا هیرع ظافلا ندنو کرد حراش روند هثیش نالوا شقن ی
 قلا نسح رردا لامصتسا هنسانعم قلخ-نسحو تلوپم یظفل هحادس هلجزا

 یلاذ ندلامعتسا ترثک و هلیسهسالم قلوا لد هداس ندهیدر شون مدآ نالوا
 روصتموا ندنیلدحم رددآ هلسقرب نددارکا هدننزو دنرع ( جرس ) رلیدلیا لامها

 باتک ( جارسلا ) ردندهلسق لوا یراردبو یا یدیم نب دجا نی دمع

 یک | رج و موم ق جم او لیدنو رونبد هغا رح راتاپ لیتف هک ردفو رعم هدنش و

 حابصلا یا ج ارسلا ًافطا لاق هلنیتعض رد جرس ییج هروک هنا كحراش
 كحراش سعشا یا جارسلا ملط لاقي ردراهن جازس هکرونلوا قالطا هشنوک و

 ( جرسلا ( ردندش ات مالعا جارو ردعوضص وم هتسانعم ءاض هداموب هروک هتنایب

 اهرعش : لا تجسس لاقن ردهننانعم كمروا حاص هلیوکس كنارو یحف كني

 زا اتعم و ندساسا ردهتسانعم تكلبوس نالیو ترفض اذا لوالا بابلا ِس ارش

 نیز رونید هنیرک ٣ت1 جرسو بذک اذا لجرلا ج رس لاقب رولوا مهفنم قلوا

EEهنغىدلۆا فو رعم کک ندنرسقت بودا کد ییظفل مس فوم  

 هلج و یا هحرس سرفلا ىلع دش لاقي ردسشلوا طقاس ندرلههه دوخاي یبم
 ةأرلا تجر لاقت ردهنسانعم كمروا جاص یخدوب هدننزو لیعفت ( تلا )

 هکرروئل وا لامعتسا هنسانعع كليا: کوکو بوج ,نهتسنربو ترفض اذا اهرعش
 هنتسحو هح اذا ارس هحرس لا هس راع ندکلا رادنات یک: جاش

 لاقب ردهنتسانعم قلوا رادو لزوک یسهربح كمدآرب هل نصف ( ج سلا )
 لاقب رد هنسانعع كلیوس تذک و هبنحو نسجاذا بارلا بابلا نم اج رس لج زا ج وتس

 رد هنسانعم كل را ی هباد هل رنک كنم ره ( جارسالا ( بذک اذا لحرلا ج سس

 د اولش( جارسلا )ارسلا اہاع تددش اذا اجارسا ةبادلا یا امد سا لوقت

 0 یجالیو:روئلوا رعت. ج اعض ید هد رعاسل هکر وند E ناب رک | هدشنزو ۱
۰ ۳ 2 ۱ 

 قالطا
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 هل وا یروط و هقفو كب هلغع و قوح وص روند هدوس لوس هدن زو بام

 هدرا هاخ رک ر اک هک ر روید هح وطس شعاوص هاب سوا هلنرتم ( ( جم ۱)

 رد می" | ید رفم | رهاظ ردهنسانعم هبیط سوقنو ردهنسانعم هردم تاناط رول وا

 رولوا لدتعم هکر وند هئوک نالوا قوغوص هلو یساه هدننزو بغبغ ( مچ )

 ضرا لاق روتید هرب نالوا عالم هنو ك هل ورق الو رحال یا مچ موب لاش

Eهنمو روند هتنییام سم ع ولط هللا رقم عولطو هلهسالو هبلصب تشل یا  

 هنلا هل وقف ق ی رهولبا طلغو [ ج ےس | | ما وه ۶ هنا هفص ىت سابع نیا ثیدح
 یا نئدح بول وا 99۳ جج” نجلا راہب هد رخآ ثیدح هک و د خراش سج”

 سعشلاو رعفلاع ولط نب ىذلا رول اك هرونوا سعمالو هیفذلطالوا رقالو رحال لدعتم
 ردلقش قلوا لوح هفاضم فذح یداهتشتسا كن رهوح هلکلیا رسفن هلی راترابع |
 بو ريص ینغوبق دوخاینسیرد كل هنسنرپ لینوکس كن هل یاحو یف ك نیس ( ےحا ) ||

 هاصا لاق و هرشف اذا ثلاثشا بابلا نم اه هڪخ لاش رد هنس انعم قیوم

 یدوص بوریص یتسیرد كنیزو افق ول EG و نی
 اذا sS ةو رف 0 لاقل رد هنن ساتعم قدارط هجن هجری ییحاص كشاب و

 صوصحم ه هاد و ع رس یا E لاقي ردهنسانعم كء رو ربت ربتو انيل هح رس

 ندقح هلوا یسرکس كنل هکرولوا نود ندکمرکس كب هکر دهنسانعم كم 6
 می" هدشنزو لاعفنا ( ج اهنالا ) دیدشلا نود یرح اذا سرفلا مس لاق

 عج لاش رولوا ع واطم ردهنسانعم قعوص بورص قوبفو یرد هک نفت

 قعوص كباب قیوص قوچ ردنوجا ریشکت هدننزو لیعفت ( جرح 1 ) عاف هدلج
 میخ هرشق میخ" لاق ردعواطم ندنآ هدشنزو لعفت ( ا د

 ناسنا شمل زون یس رد كىسە ک طاب و رجلا هدننزو مظعم ( ت ےب 3

aراردا فصو هرلذ 1 هلغم رصا بواق نر یرب یم“ راج رکا روند  

 هکرونید ه هود لوش هدنزو دادش ) جاصسا) حدکم ضطعم یا رب را لاق

 اذا ا ربع لاش هلوا رریص یتغارمط هلقمالم رط , ودوس »رب یرلن ابط اباد

 dE * نانلوا رک ذ هل رک ارت ( جاصعلاو ۱ ) هفت ضرالا ےک ناک

 یا جاو .E راج لاق رواد هناویح نالوا راد رکس هکر تب یرلک دید ۱

 هتلآ یسهلوقم ربتو رسک یرلقدنوب ج اغا كرارکلود محو دیدشلا نود یر

 یر هکرونید هر وع ی ۳ نال وا رد نیم نوعا دنآ هدمالک ره یابی روند

 لاش ردقدصم دهاش ا كنا ی 3 كس ردا عارسا ف هګدزآ یرب -

 ۱تزو نوجا ) و ارس یا ناعالا ی و یا ج اسم اما

 با

 ۱ هک جاجم و هڪ” و ردیدآ مص یرمغرب ید هغ کد ردیدآ مصر کف كنيس
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aس  

REE۲ ر ا یلوآ تفجو قلوا شا هنیرب یرب 0 ا  
 (ج رهززا) ید ج و زا لصا ردل اعتفایس هلک ج ودزاو اجاود زا یا هج وازم اجواز

 رد هباکح ندن رای دلی وح و ندی رل س كنس هشاط س هدننز و رقعح هلا همد یاز

 امیلحو كفلوم ممیلحو مه رغ یا نا ح زاهز تععس لوقت رولک حج زاهز ج

 جرا ھر لاش رد هنسانعم قلوا نومواو یرغوط یررب واو یرلموغوب

 لزا ۸ لوقت رددنسانعم كلا ارادم هد ژو هح رحد ) رله ا ( 3 رطا اذا

 هب رادا یا نال یتح هحهزا

 2 بم هدنزو هجل و ( دجیسلاو ) مدنزو هه رب ( ةا ) 6 نلا لصف)
 هن انعم هریقب روند هنکلموک بع نالوا زساقبو زسکیو روند هک ءایسو
 هک ردم وس ص هرز وا قلوا ی رعم یش چو هج هدناهمآ ضع هکرید ح راش

 هن [ یرلقتل وقو هن راز رمت تکلموک صیمقلا هجسو روتىد هو كلەجك هدیس راق

 002 هدنزو لعش ( ستلا ) رونلوا ريبعت كتشخ هکر وند هراهج راپ نالیروا

 دوب هدننزو ريما ( جيسا ) ةجسلا سل اذا لجرلا ست لاقب رد هنسانعم كيك
 روند دیلک ولنا هدنن زو مس خیس ( روند ا برع نسکی ساق

 روتسمو هدیش وب یشیارب هدننزو هج رحد ( هجربسلا ) ضیرع یا عج *اسک لاقب

 (جوراس) هاع اذا ا ىلع ج راس لاق رد هنسانعم قمالقص ندقلخ عل كلا ۱

 یحذ تنیس ) ةنوجسلا ) ) ردیدآ مجرم رب هددادغر هلن دن دشت كنارو یف "كناب

 نامنآ و و ردیسا روک عي هورف هن هک رب لومعم ندنسیرد کلت هلی وکس كنابو . ۱

 هدکنر لوا رول وا ینام دوخت 1 وک سپ ردکعد یلکند وک TE نوک

 هک رولوا عالم كب هسل وا ی رعم ھت وکبش رول زم طول لوا فو رعهات یدک یک

 رد دوجوم یکلت هایس یک روعم اریز ردهایس دارم هکرولوا كعد یلکنر همک

۱ 

 4 د یتلت رک ا ردمولعم روک یرلقدای ندنسیرد یغالغوا هکم اص وصخ

 بیرعت ندنظفل نوک ناعمآ هقشر ندنو یدیا لمح نویو باجس هسلوا دیقم
 نان وارمبعت هروسام هلیرسک  رلء مه ( مجنسالاو جاتسالا ) ردفلکت ضح روک ذم

 ۱۳ هعسوکم يورام یلبا قصوقوط 6۱ لده وج هکروند هشماق كلد
 : ( هجسا ) ردعیشم ن آ جاتساو ردییرعم یسراف ءرهتس جتا هک رید جزتم زرد

 .قیوسص یعیبط "لطف هدننزو مح ( جالا ) ردیدآ هدلبرپ هدبرفم هایحف كندرمه
 بابلانم هریغو لج را ج“ لاةب ردکلئدح هرزوا تنل ډار هکردهنسانعم قلوا

 هنيط ادا طئاملا ج لاق رد هنسانعم قماوص راودو هطاغ قر اذا لوالا

 ( ةجسلا ) یو ما هب هلام هت E راو ردت آ جا دا رک كم ( ةحمحملا )
 رہ a Sa r و و

 ا ا 2

 س

 كنيس

ka a a 
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 هد رفت الاح نوح جوز عقاو هدننح شیدملوا دراو هدنا ونفع اروح مهانجوز هروک

 لعفت ( جوملا ) رد ینبم هنسهتکن ینیدلوا هدنسهربت و هک انم نالوا قراعتم

 هنسانعم قلآ هلحاکن یوناخ رب هلغلوا هنسانعم قاوا شا و كفلثفح هدننزو

 هجو یرلهغیسص جوزت كرک و جوز كرک ةأرماب و ةأرما تجزت لوقت ردلعتسم
 هللا اب لوق ىلع ررولوا یدعتم هبا ها هب یا لوعفمو هشت هرزوا روک ذم

 لوق ابو كفل وم ردیتفل ۰ ءهونش دزا هرزوا موس رم هجو مت تغل یراهبدعت

 هلغلوا مجار هی هآرا ثزّوم "ریعضو رد رظا هدهنسیکیا كني رالاثم تح وزو تجوز

 لامعتسا هنسسانعم. یش راق بودی رک هب هنسن رب ج وزو ردکعد ءایلاب یا اداب

 جو زنلا ةربثک هتک كم EY هطلاخ یا مونلا هسحورت لاق روتلوا
 قوح یربخ وز و ج و لا وشک ئا جاوم هما لا ش رونبد هب وناخ نالوا

 بون اش ۆت رب هدنوک ج وا یک تروع یر 5 دید هحراخ ما هک رول وا قالطا هیولاخ

 دورا یو وه یی دو اب هک ردلقخحم و ردقح هلوا هنوعام ناراو هتي رعغ
 ردیکع یرلک دشلت ون بوراو هرا هد ندنوا تروعرب هدناتسدنه هل وا شعداو

 هدنزو هنع هحوز سپ جاوزالا یا هحورلا رشک یآ ج اوم ارا لاق

 يحق كنه ( جاوزالا ) ردندرداون نکل رولوا ىتج ا ۴ جاوژا
 نسررف گز لامعتسا هنسانعم ها رق و یدنلوا رک ذا هک هنر ردیمج فاغوز
 (جازلا ) معان رق یا [ مهجاوزاو اولط نیذلا اورش-ا ] ىلاعت هلوق هنمو .ردیعج

 رد رعم یسداف لازو و ردراو یعاوتا رونلوا ربیعت هبوب هراق کرد زوط فو رعم

 ءانب هلدمو سسک كناز ( جزا ) دديقل ىلظالنا روصنم نب دجا ندنیدحم جارو

 قلعم. هتل آ یراکدشا ریبعت هیئوک كرارامعم ر ونلوا ریبعت یبا ییرج هکروتنید هنا

 هلکنآ یننایم کو تسسار ہچجەکح؛هسدنه نف رولوا یوقاش هدنجوا هکردیپا
 هدیسراف یظفل كىز هک ربد جیم ردیب رعم یسراف كىز وو ردا كارداو نزو

 .تروص مسد هدنآ E هنس هفیح و هنس هتک رامعمو انن یرب ردهیانعم کیا"

 یسهک جزو رونلوا ریبعت یا ییرح هکرونبد هنبا ان یربو رووا چ رط انب

 رازاکشقن ذاتسا کروند هرکلتا لوڅ یرب رولک دانم لا 6 مج
 لع باتک یراکدتبا جارعسا تموج لها سپ راردیا ح رط هلکنآ یراشقن
 قفلوا ذخا ندنربره كنهروک ذم ةئال "یناعم رونلوا ریبعت خیز هکبک اوک ریس

 یس وقت و ریتو روب زم لع رد هنسانعم رتو هکردیپ رعم هزز هکر ليد درلضعب و ردنکم -
 ینا هدنزو حج وم ( ج وزلا ) ) ردلتم قوا دا: ید ندن وب هلغل وا لّعشم

 هس اود یر بودا داسفا یسا هن ایم رول وا زدصم حوزو یدنل وا ناب ًالصتفم

 هلعافم :( ةج والا ) شرع اذا اجوز جوزپ می جا لاقب؛هنسانعم قعرقعق ||

 ۹ | لوا ۰
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 1 هدهنسیکیا رهو یکرمو ولحو رامنو لیلو یثناو رک ذو سبایو بطر هلوا ضیقن
 1 4 تاجوز سپ یک ییدند ناجوز رونلوا قالطا جوز رونلوا ریبعت تفح
 . هتیئنا كنویوحش ندیرهزاو روللوا هدارا ردنرد هکتفح ییاو ردیکیا هکتفحوب
 هثطح یرونرم قالسطا یزابنا نا تح ردلوقنم یراراکنا كنقالطا ج وز

 ماج نم ناجوز قحا بویعد فافخ حج وزو ماج جوز الثم رلبرع ارز ردشتیا
 جوز هرب كشوق تفح رب كلذک یترلکدلیا ملکت هلیاونع فافخ نم ناجوزو

 لقت هدح اع>ا ض رعه ینرلک دد هدرف هنسشد و درف هنککرا هکلب بوی د

 هلدوحو كرخآ رب ندنسنح قالطا جوز هدحاو هک ردشعد یناتسعمو ردشلنا

 ییا و هک راربد ناعوز اه و ردیشا كن و هکراربد هحوز وه الثم ردط ورشم

 ندنروغو را جوزو ردو یدارم هدکفل وم هک دع ردکء د ردتفح و ردٌشا هنن رب یرب

 .یاونع هحوز هدع رک نارق هک هتن رددیلاع تغل و و رونلوا قالطا هنب رب ره
 ردیتفل زاج لها ج وزو دم لها هجوز مرزوا قیاور ماعواو ردشمالوا دراو

 فوخو نوحا حاضیا یلامعتسا هبا اه كناهقفو رد سکعلا ىلع هرزوالقن تیکسنا

 هک جوزت كلذک رولوا یدعتم هنیلوعفم هسفنب ردلیعفت هک وزو ردنوجما سابتلا

 جوزتو اهجو زف ةأرمابو ةأرما االف تجوز لوقتردیا هدعت هلوعفم ییا ردلعبت
 هلیس هکنم هکیرللوق هنم اهنجوز كناهقفو ردیتخل هءونشدزا یسهیدعت هللا ءابو ابب
 یہا ردشفلوا طسو حرش یلاجا كنلوم ندلیصفت و ردلکد هجوم ردهبدعتم

 رونلوا قالطا ج وز ندرب هسک یک ینیدنلوا قالطا هننرره كشا کیا و

 كرلب عو هکر ید حراش ج وز ابه_لاق و ناحوز اھ روند ید ناجوز هک دن

 تفج هک رود هنلباقم درف ج وزو یمتنا ردیک یرلکدید ءاوس ابهو نایسامه
 : ردیخت ردیمفخ شعب رب و وا عفش یا د رفوا جوز لاق یک عفش رونلوا ریبعت

 ییادوخای یسلوا تفچ رلردپا جم ندنپا كوب کروند هتسوتروا هفحم ج وزو

 لاق رول وا قالطا و e والثم ادو رد هلییسح ییدنلشیا ندیا كر

 جوز لک نم ابیف قلخو اناولا و افانصا یا اجاوزا تاب لا قلخ ساسالا ىف
ANاتو لتفج هدننزو لیعفت ( حيوأرلا ) ی  E Eف  

 لوقت ردلجتسم هننسانعم كليا تفح هلحاکن هیسکرب ینوناخ رب هلغلوا هتسانعم

 مهانحوز و 1 یاعت هل و و ةأارما eT یا ۶ اما هتحوز لاش و ةأرما هتحوز

 هدهتیلاع تغل جوز و جوز هنزفا FJ هجو عي نہ مهان رق یا [ نبع روح

 جوز یسلیا هب دعت هلی هطساو اب هد هماوق ص ثریآ نکیا یدعتم هسقس هل وعقم

 مهانقصلاو مهانرق مهانجوز هلغلوا یتبم هنفیدلوا نعضته یتسانعم قاصلاو نرق

 هات كبغار و ردا راعشا یلاقحا لج ید هیلیس یاب یواضیب زدهدنکبس "

 هروک



V4 

 شازود ندجاغا هدنزرط هظفحم راربد یخد هلی ز هلفیفح هک هلی نیز هدیسسراف

 هراوط بویق یسهلوقم تاواربسو هویم هنچا هک ردرسفم هلا فرظ تفچرب

 لر وتللوقرلناوجاب ینآ راردپا چت ندلیقو ندریصح هک ردراو یورو رردلک و
 هد هرادږس هتفح یرلقدیشاط هنسن هرزوا هباد 4 رلن اوابو رلیمز وا الاح هلتهج و

 هکیدیا نیز "هلی لبصا ردیییکرت فص و هلیسدافو یب ع یاب هلی نیژو رونلوا قالطا

 بوتل وا صیصخم هرک | ندن راک دلیا لیب هنسق تآ هدلئاوا ردکید یسریوط رکا ۰
 هطافنز هلفرصت هدعب ردبرعم ندن آ هیلیفنزو رلیدلیا لیمح هدههریاس باود هدعب
 رد هلیلعتفو هللاعنفو هزلیعنف یران زو هر وک هنن ايب درهم رایديد جد دان زو

 كناز ( جوزلا ) ردهنسانعم ادو تفت كنونو ىف كناز ( هعن ةا )

 ردنرابع ندنرب ره كفبش نالوا تفح هک ردهنسانعم شا هلی وکس واو یعف
 مرصتو دونلوا قالطا هتنوتاخ دراو هرا تنوتاخ می ه هلیلح و لعب هلتهح وب

 یس هلک لعب هک هتن هلباه زود وا قالطا ید هحوز هولا ا دا
 ییا ینعی ناجوز امهو هتجوزو هجوز یهو اهحوز وه لاقش ردهجلیوب ید
 داش او د هدناناویح نالوا شا یظفل حوز هروک هنن ايب هد ریاضت كفل وم ردشا

 هدناناویح كلذک ردکعد ردیشا كن آو هک زرد هحوز وه رووا قالطا هن رب ره
 فخاآلثم روش وا قالطا جوز ندرب هنسکیا تا ین۶ هنب رق ییا ره هدایشا او

 كلذکر دکعد كت هک ردیلیاقم درف رونلوا ریبعت هليا تفح ندنوب هدیکرت هک یک لعنو
 جوز هنربره كنالوا داضم دوخای لئام هرخآ هدفاصوا یسهلوقم لکش و نول

 یتغل هجوز هاهو رارید جوز هنیربره ندهلعبو لعب هلتهج وب رولوا قالطا
 نرذلا او رشحا ۱ وبساو رد تاجوز یج كنهح وزو حاوزا ییج كحوز رد هبدر

 هليا نارقا نالوا یدتقم هدن الاعفا هیهلظ جاوزا هدنسهم رک [ مهجاوزاو اولط
 هابشا هدنسهع رک [ منم اجاوزا هیانعتمام ىلا كينيع ندعالو ] كلذك ردیسنم _

 یناونع نیجوز هدنسهعرک [ نیجوز انقلخ "یش لک نمو ] ردسفم هلا نارقاو

 یضتقم یتیعونصم بولوا بکم ندنروصو هدامو ندض عو رهوح ءایشا هاب
 هنغدل وا د رف ید عناص و جات هعناصر هسلاو بویلوا هنسن رب یراع ندرت

 ضعبو هاشم عاونا دارم ندجاوزا هدلم ضعب هدعرک نأرقو ردنمضته یہ
 رد هنسانعم نرم مهان رقویس هع رک [ نیع روح مهانحوزو ]رد رلهق رفوفانصا هدلحم

 نالوا فراعتم هداني یدورو ءابالب هد ها یدعتم هنیلوعفم جوز ردش ره
 كيرفم و كحابصمو ردیبم هنسهتکن حملت هنفیدلوا جراخ ندنروط هک اتم
 هدفص ۇر ندفاص وا دوخاب حبط هئیش رخآرب قع لکش جوز هکر دوب یسهص الخ

 دوخای يک ناولاو فانصا هلوا ریظن نوین آ هکرونید هئیش نالوا ریظنو هبش
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 . هدننزو مز هلرسک كيمو كناز ( یجزلا ) بوضغ یا مجهزمو ج ز لجر لاقب

 ید یکمز هک هتن هنسسانعم رباطلا بنذ لصا روید هنبد یغوریوق كشوق
 نا ردارب وداک ا هدیس راف ردیمسا شوق یجب عور هدنن زو لمد ) جزا ) ردهبانعموت

 یرهوح ردا تناعا کا بوش یتفحربوا هچلوا زحاع ندراکش یبیرب اریز رارید
 ییا ناردارب ود ردت دليا مسر ود روشد نا ردارب هدهدیسراف ییبم هنمهو

 یشوق كسکسو وکلتوا دیک ر هشوقو ردکعد رردار نوا ناردارپ هد ورد

 كاجوک ردبیش هنوص ییا كیوک قومو لئام هوراص یول رونلوا ریبعت

 ریعت ناپ قشوا کا هدرلراید مزب نوچکنآ ررتوک بوباق یرلقجوجو 7
 رب هک رید حراش ردا فاطتخا یرلقح وج ندقات بولک هجک یرثک | روللوا

 :نوج زکدوک رربد سرو کا هد ریه رلرب د الا یک هک نیزه ید شوق سنح

 كناز ( ألا ) ردا دنصقلاب بولاط هیوص یکقاطب هراق رولوا ضاییو هدنسهثج
 قاق ردهتساتعم ع وچو هلج هک ردیفدارمو هدننزو جی از هلیئوکس كنءرمهو یف
 كنش وق هود كک را هل رسک كيو كناز ( دجززا )هلك یا هک ادب یا هجأرب هذخا

 قوح ولتوا طو باتورظ:شوخ هدننزو رعشقم هلاه ( جرا ) روند هنبراقنم

 كنونو ىق كناز ( جزا ( رک اضاف ق قیا یا کرم "الک لاش روند هراچ

 (.ج ونزلاو ) هلیحف كنونو كي ( نحءلاو ( رددزنابز هلک كنازو لوکس

 دن رهکلواو یتنز هدیسراف ردند رقم یحز رد هقناطرپ ندرلهراف هلیعح كناز

 طخ هددیعص یاروام یرهکلواو ردبلغا یسوا برعم هلتهجو روند رایکنز
 قلزسوض هلیسهدایز لوق ىلع قههصوص كب هلنيتعف ( جلا ) ردهدنتحن اوتسا
 رده سانعم قاق ندیارشو ماعط هرزوآ مار بولوا ضیقنم یرلقس رغب هلکمکح

 هاعما ضبقت ناوهوا ادیدش شطع اذا عبارلا بابنا نم ايز لجرلا جز لاق
 هدننزو مظعم ( جملا ) بریشلاو ۰ ۳ ی الو شطعنا نم هنیراصمو

 هل رقر هدرو انس هلیعصكناز ) جز ) لیلقلا یا عزم ءاطع لاق روند هب هنسن ر آ

 ندنن دم رددآ هدلب رب هدنسهکلوا ناع؛رذا هدننزو ناپ ( ناحز ) رد دآ

 نب سوپ مسأقلا وبا و ىلع نب دیعس ماما ۳ ط و رک اش نی دجا نی دع

 هدننزو باتک ( جازا ( ردنداروا نوا J "3 فسو ساقلا وبا و نسخا

 هدنن زو ریز ) جزز و a 9 هعاز لاق رد هتسانعم كليا es صوم

 یرلکدید فتک هدننزو هلیطسق ( e ۱ هلق هقلا یای ( هلافزاو )
 نانل وا عضو تاود رخ هنحا هل رک كفاک فتکو ردب دآ ف رظرب ةییس هف رظ

 تادرفع ردییرعم یسداف "لب نیز روزم ظفلو ردفرظ یسهلوقم قجراغدو هربوط

 هدیس راق
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 رونلوا قالطا هو هغلتسود نالوا صلاخو فاصو ردشفل وا جاز ندناسنا

 بانك ( جالزلاو ) هدننزو حاتفم ( جالزلا ) صلاخ ربغ یا ج نم بخ لاقب

 هزننا بولیجآ هلا لا جالرم نکلا روند هدیاک هک ردهسانعم قالفم هدشنزو
 هدتساسا ردص وصم هدیلک نالوا رولیحآ هلا رحنا حنا قالغمو نالوا ج اح

 ملت هروزم لوق هلی رابع قلغیالو بابلا هب قلغی ج الملا لاقي هلیش رط زاغلا

 لا رونلوا قالطا هنوئاخ نالوا قیرآ وزسنا یسیرغص جالرمو مهفاف ردشلنا

 نالواردیک بوباق كياچ نداپ هدنزو روبص (ج ولزلا ) ءاعسر یا جالزم ةارما
 رونلوا قالطا هناویحو ناسنا كالاو كياچو یدناوا ی دک هل وب دق وا

 تكنهسک مان ینانکلا شچ نب هللا دبع ج ولزو میرس "یا جولز سرفو لجر لاقش

 هقوا ندیک بوق كياچ ندلا هلغلوا سلما تیاغیو ردیما یسهقان دوخاب یسرف
 رارکت یو فوم ديلا ن مه قالز الا عیرس یا ج ولز حدق لاش رول وا قالطا

 ةلوط ةديعب یا حول ز ةبقعلاش رووا قالطا هشفو زاردورود ج ولزو ردشلبا

 لاق ردهنسانعم كليا دنب هلیا جالزم ییوباق یندو هسک كنءهمه ( جالزالا )
 زوسرب ندنغآ هسکرب هدنشزو لیعفت ( جا رلا ) جالزلاب هقلغا اذا بایلا جزا

 هسان هن ایم ندنغآ هک ایوک هک ردهنسسانعم كليا عیاشو شاق سانلا نیب پو رقیچ

 نابهو سانلا نیب هاشفا یا هریسو هجرخا اذا الز همالک جز لاق ردشم رداق
 زوئلوا لانعتسا هتسانعم قمردشواس: خضوبمخ تافل: ی

 ( ةجلرلاو ) هدننزو یرج ( یلزلا ) ةغلبلاب هعفادب یا هشيع ج رب نالف لاقت

 یا دعازو یز ةقان لاق رونل وا قالطا هیهفا كياچو تسح هدسزو هلو

 هال ز هل ز لاش رر)یتسم . هنسانعم كليا مدش و قبس ہلاک ( نالزلا ) ةعيرس

 سلمروخص رونلوا قالطا هرلایق نیلا نالوا قحربص هلنیتعض ( ج زا ) همدقت اذا
 كاش ماد ر طمع نت هللا دبع هدننزو لبقم ) نم ( ردبد رقم جاز ارهاظ هنس انعم

 تهرکا اذا * انودع حابصلا مو اہ قالث * وب شا نالوا یسهموظنم ردیصلحم
 لبس ىس هم وظنم ءارعش ضعب اعفاو ردشنوا ثعاب هنييقلت تيب * زت ةنسالا اف
 صوصحم لصف نویکت آ هد رهزم باتک هک هت ردندن رع تداع قلوا بلم

 چ ز لاقی ردهنسانعم قمردلوط هلینوکس كيمو یعف كناز ( مزلا ) ردموسم

 هتنیرب یرب بودا داسفا یب سانو اه الم اذا لوالا بالا نم از ةب رقلا
 هناخاتسک نسروتسد هررربو شرح اذا موقلا نب چ لاق رد هنسانعم كمروش ود

 قلراط هلنیتخف ( ج زلا ) نذا الب لخد اذا ممیلع چن ز لاق ردهنسانعم كم رک

 فتک ( خ زا ( بضع اذا عیارلا بالا نم اعز لحرلا 2 لاش رد هنسانعم

 رونید همدآ كانمشخو نیغراط قرەلوا لعاف مسا ندجاج#زا ( م۵ءرلاو) هدننزو
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 فنع ندن رب ی هتسنرب ج عزا هروک کا سپ ردشلیا لقت یرلفدل وا لئاق هنکیدلک

 وارقی هک ردهتساتعم بارطضاو قاق رنیتعف ( ععزلا ) رول وا هن انعم قمریآ
 تيم( ج اعرلا ) قلق اذا بارلا بابلا نم از لجرلا يعز لاقي ردنرابع ندقلوا

 هللا هدحدم یاب ( ملا ) هلوا لا رارقو مارآ هدربرب هک لوش هلک

 هدولبفیفخ و هقفو لوق ىلع هدولب قآ هدننزو ج رز ( ج راو ) هدننزو رقعج

 ( ةحلعزلا ) ردیعسا نویز مجعزو روند هئيش نالوا ,E بوخ اقلطمو روند

 هدحومیاپو همجم نیغ ( مجزا ) ردهتسانعم قلنا ءوس قلیوخدب هدننرو هجرحد
 اک ناس یتعب قب هک روند هنشع یلبج نوت ز عب مع هدننزو رفعح هلا

 یمعطو رول وا هایس هدعب لشی ادتا رولوا هدنلکش یرلهدرخ كنهویم یرلک دید
 ( عزا ) روتلوا ذاخما یبرم ندنآو رولوا ولتط قرنجیآ یک یسیجآ نیحراد
 (  جزلا ) ردوصا ىنا نکل یدنلوا رکذ افنآ هک ردیفدامو هدننزو هحلعز
 قلز ردهتسانعم قاط بوق قایا ردزاج هلینوکس كمالو هلیعف كمالو كناز
 كمالو یعف كاز ( ج لا ) قلز ینعع عبارلا بابا ا تن لا زا
 هدنزرط رایاق كلکک بویعصب كب یتغایا هرب هلیصف كناز ( جترلاو ) هلیوکس

 نم اجلزو الز جز نالفرم لاق رد هتسانعم Ha رو
 ردهتسانعم قلب بو اب یو اق هلا جالرم ج زو ضذزالا لع فخ اذا یاثلا بابلا

 ندرت حو تدش هدنزو ج راخ ( خازلا ) جالرلاب هقلغا اذا از بابلا ج ز لاقت

 رعا هلدش ییوصو رولوا صالخ بوباق هک ایوک روتلوا قالطا همدآ شلتروق
 5 بوق ندای نامه زلغلو) راومشو سلما تیاغو رونلوا قالطا هیسک نالوا
 رویص( ج ولزلا ) سوقلا نع ج "زنی ناک اذا جاز مهس لا روند هقوا نالوا

 یا جاز مهسو هدساسا نکل رولوا قالطا هقوا نالوا رکذ یدو هدشزو

 بودیک قرایاق هدنزو رب هلغلوا تب هلی رابع ضب م ضدالا هجو ىلع زی
 هو لع ۳ ید ج راش ردقحهلوا قوا نالوا رک بوشواص بویمراو هاشن

 قکیاطرب هدنزو لعق ( ج ولا ) ردشلیا نايب هلی رابع دم زا دصش ملو ضالا ۱

 هفلامو تدش ورثو خم ز ییعع همدق ۳ لاق ردهنساتعم قعاق قایا هلغلوا

 لاقیردبا مجازت ندهرجح یتعوج هک ایوک رونلواا لامعتسا هتسانعم كمحا هرزوا
 رووا قالطا هبهندسن زا هدننزو مظعم ( جزا ) هرشق غا اذا ذیبنلا خر

 زوشوا قالطاهیسک لوش و لیلفیا ج رم ءاطعو *یشلاقب ردیکب وباق ندلا هک ایوک
 قاخو هیلوا ندءمز لوا لصالاق بولوا قصامو قلم ندءرکص هتعاجو موقرب
 كئيش رهو رووا قالطا هب یشک نالوا صقان بویاوا لماک هدنتهح قلخو

 ا هصز هک ایوک رونلوا یالطا هو لیحو روثل وا قالطا هننالوا نودو قالا

 ندناسنا
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 دنسانعم هلتقم رج روتلوا قالطا هرلکشا نوزو لولد شما 3 اتش
 ردید رفم ج زا "ا رهاظ زود هنب رلهلوقم قاررم و تشخو هز هب رح یاو

 را ( لعفلا جاجز ) ردیدآ عضوم رب هدلحم مان ناعص هلی كناز ( ةوال جز )

 هک رد حج راش ردشم وا هشت هحامر جاجز رونل وا قالطا هث رشید ى كنءود

 ( جاجزلا داجا ) ردلکد لغ ةصيصخ 4تفلوا رسفم هلا باینا اقلطم هد
 لاعتفا ( جاجدزالا ) ردیدآ عضومرب هدناص كلاذک هلک كنازو یصق كنار
 لاق ردهنسانعم قعاچ بولک ردق هنراقر وق كرازوک یرلحوا كرلشاف هدنزو

 ندیرد هلیهف كي“ ( جوجرلا ) نیعلا یبانذ ىلا مت اذا اجاجدذا بجالا جدزا

 کیا نیغما لوا نکع یسردنود هلغلوا وی ك هک روشید هبهغوق لوش نالوا
 كغاررم هدننزو ج رد ( جرزلا ) رارکید هدعب بوردشواق هنیرب یرب ینراقادود

 ىع لوالا بابلا نم ارز هحرز لاقش ردهنسانعم كعرود هلس هب رح یعاشا

 روند هتناوصا و لو هنس وت ۳ كرت 1 قوح هدنغل ضعت جدز و هحز

 لوق لع هنس همصآ مزوا هدنزو سورق هلیصف كنار و كناز ( نوح را )
 هوا یادخ عقاو هدرایف ضعبو یک رخ رونید ههدایو روند هنب راقوبح

 ییبم هنمهو یتفلو یرهوج روند هننوص رومغی یناصو یروط شکرب هدراروقح

 هک ردنولعف یزو هکلب ردخایا نظ ل ولعف قنزو ردا و هدنناپ نو

 * حج رزلاک مویلا تلظف اهم * ج ورا مال نادلا نفرفت له * ص0

 نددنک رد هنسانغم شوخرس نعي ناوشن ردل وعفم مسا ند رز ج زز هدب

 وبشا یاقم هلغلوا هداز یون سب ردشلوا طقاس ینون هلغفلوا فرمت لعف

 یم ظافلاو هلغلوا ییرعم یسراف نوکرز نوحرز هک اد ح راش ردیاب مج

 ( خیز ) ردکع د یراص هکر دکع د واکن ر نوت هدیسراف نوکرزو ردق سمصت

 یخف كاز ( ج ونرز ) ردیعما یسهیصق ثكلایا ناتج” هدناربا هدننزو دنس

 قوترز ردیدآ هدلب رب هدنساږو كرهش مان دنمیزوا هدناتنکرت ړه

 ۳ و برطضم یەک رب هلییوکس كنیعو ی كناز ( ععزلا ] زرید ید
 هرب یهنسن ربو هقلقا اذا ثلاثلا بابلا نم از هغز لاق رد هنسانعم كليا

 ۳ ردهنسانعم كلبا د رطو هناکم نم هعلفاذا هغز لاش ردهنسانعم قمرپوق

 ( ج اعزالا ) حاصاذا لجرلا خعز لا 2 ردهنسانعم قمزرقیح و هد رطاذا هعز

 لاعفنا ( .جاعزتالا ) رد هنسانعم قمریوق ندنرب ییهنسنرب یدو هلک كن ریه 1

 هدحابصم علتفاف هناکم ناع هعلق یا مع زاف هغزا لاق ردعواطم ندنآ هدننژو

 هدنعواطم هکلب و نشه بولوا سقم هلی رابع هعض وم نع هلازا

 یعواطم ندنظنل یارافو لیلخ و یرلقدلوا هاذ هتکیدلتد صف هک زا

 س
 ڪڪ
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 عسا ندهحریز ردکعد ولتنیز كب هدنتزو ج رحدم (ج ربرلا )

 ه رهوج یرک دد دحربز يخف كن و كناز ( جدربزلا ) نیرم یا حرض ج ریز

 حف كنهددشم نونو كنابو كناز ( مجبز ) ردبولقم هروک هننای كحراش روید

 .هدنلوق ةيوار كفل وم ردیعسا یسیوار كنهم ره ن ها نا ندارعش هدننزو فس

 کروند هنجوا كسرید هلددشت كیجو یمض كناز ( ج لا ) ردنوجا هغلابم ءاه
 .هروک هتای كساسا ردیشاب كکيک نالموط ندنجوا كکسرید هدکدلک وب لوق

 هب هیرح روهد نالوا هدنف ط یاشا كغار زم جز و رد ذ وخأم دو یاتعم

 یک لالح و لح ۸رسک كناز رولک جاجز ج رووا نکر هرب هک رود

 رولوا عج اک راو رددآ عضوم رب جزو هدننزو هلق رولک هج زو

 J ابو هعجز كلذک یتج كنو روند هنن رم قوا جزو رک ذیساک
 و لاقش ردهنسانعم كعرود هلا یرومد یغاشآ ڭكغار ره هیسکرب لر حف كاز

 یشوق هودو هامر اذا "یشلاب ج ز لاقب ردهنسانعم قت آو ج زلاب هنعط اذا االف
 هللرسك تكنهرمه ( جاجزالا ) ادع اذا ملظلا ج ز لاق رد هنسانعم كت رکس بولی

 حرا تججزا لوقت رد هنسانعم كمروک هبرح رومد هنجوا یغاشا كغارزم
 هب هحرنص ردتغل هلال تاکرح و هدشنزو بارغ ( جاجزلا ) اجز هل تلعج یا
 هکروتید ةيسك نیلشیا هحرص هدننزو دادش ( جاجززا ) روند هنیکیآ هدیسراف رونید
 3و دیک ناتص هحرعص تست یایو لفيف ) یجاجزلا ) رونلوا ربغت یبهشیش

 ثدعلا فتصلا ىوغللا هفادبع نب فسوبیو ثرح ىا نب مساقلاوبا نيعبرالا بحاص

 دا نن لضفو سابعلا نب دمع نب نسح ىلع واو یربطلا دجا نب نجرلا دبع و
 کی باج لا یوحلا قعسا ن نجرلا دبع مساقلا وباو ردرلثدحم نويجاجزلا دمع نب

 نالوا یذاتساو یس ردهلدن دشت كجو یڪف كناز ردیفل وم تناتک مات لح

 كيم ( ج رلا ) ردر وهشم ماما ندن وب وحم گره وسنم هحاحزلا مهار قعسا وا

 ( جزا ) دولوا هدنتنیه قارزم هکروند هردنوک هصق هلیحف كنازو یرسک

 اجز هبحاح جز لاقب ردهنسانعم قلوا نوزوا و هجا یشاف كناسنا هلنیتحف
 قرهلوا هحا ردفص و ندن هلنتحف ( ج زالا ) لوط ف قد ۳ عیارلا بابلا نم

 هدشژم ردندنسح یارحا روتلوا رعت ولشاق رق هک روند هبیشک ولشاق نوزوا
 جزا و لوط یف نيپح احلا قیقد یا ءاجز 4 او جزا لحر لاقش روند ءاحز

 یجب رونید هنشوق هود نالوا کلی ضا هرزوا یرازوک لوق ىلع ولعدآ ریس
 بودلزود هلا سنج یرلشاق هدنزو لیعفت ( جج لا ) هليمض كناز رولک جز

 جز لاقب ردیراک كرلتشپ قولوب و كناوسن هکردهنساتعم قاي نوزوا و هجا
 ( جزا ) ردهلیتهج كيروك نوزوا هدکدلجما لیوطت هلوطو هقفد اذا بجالا

|: 

 "لات ا وعقد
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  4اذا را تحار لاق رد هشام |  E Eجورا ( مر نیا نم یراد الف )

 هتقفن یا اش ورت هتحح ور لوقت رد هنس انعم كمرو جاور دی هس رب هدننزو لیفش

 یشان ندنلزسوص هک روتید و ناسا لو هو ست تی 309۳
 93 كناهو یعف كنار ( مهر لا ) هلوا روشالوط پونبزک یار كضوح»

 نسوص و هثسانعم رابغ روند هزو ردقلح فرح ارز زدز اج رف .كناهو

 رش و بغشو روشو هل اه رد هعهر ید رفم هنیسانعم هامالب باڪس روند هدول

 هناویح و ناسنا هینبلا فیعض هل سک كنار ( م را ) روئلوا قالطا ههتتفو

 4یض كنار ( جوعهرا ) رونلوا قالطا همدآ ندنکزا و مرنو روتلوا قالطا
 (جاهرالا) عان اذکو فیعض یا ج وعهرو جم د لحر لاق رد هتسانعم جد

 هسکرب و رابلا رانا اذا لج را جهرا لاقب ردهتسانعم قفربوق زوت هبسسک كنوز

 رکا ادا لجرلا مهرا لاقب a لاعتسا هنسانعم قلروخم قوح ینسهاخ
 ثولب و ردموسم هدناونع رک اذا قرهلوا نالت هدهد ضعي هت رو

 تمه وشا رطلاب ته اذا ءامسلا تعهرا لاق رد هنس انعم كګود روت قوح

 هدملبا دندشتو رولوا ندنسهدام ن یه هلکلیا دیقت هلفیفحم حراش قس ہک
 حرم ءو لاق و رولوا راعتسم ذوا هنسانخم نل بلح مه 2
 ( ةحوه زا ) ردشفلوا حرش هدنسهدام ءونو رطلا ریشک یا اهر نم نسعمک
 ردپسع رود هغروب كن هباد داره a كروي عونرب هدنن زو شر

 تا ىع بسا تفر راوهر سرفلا جوهر هددالا ةمدقم نرخ هکر ید د ج زنم

 جاله سگ جوهر هد هرهج دیرد ناو بودا تس هلیاونع یدروت هغرو

 هغروب هدیسراف راوهر هلکلنا زر ود رد رعد یسراف راوهرو ریسق هلا

 ندن هج وهر سپ راربد ید ناوهر ق ر هلو و هکرونید هب ها د لشیورو

 (خانهارلا ) روید ه هنسن عساو اقلطم هد زو رفعج ) چمهرا ) رول وا فرصت

 یراق و هلصوب كرلب رحم دارم ردکعد قی رطلا باتک هک ردي رعم یسراف ةماتهار

 خانهارلاب كيلع لوقت روللی رلناهل و ایرد قیرط هلکنآ هک رد اک دعا رییعت
 هارلا ةفرعم ىف هب نود و 7 دنایرلا هب ثالسب ناو مو

 اقا ای یاس هود و یف كاز ( جزا ) 4 ذمجلا یازلا لصف )
 ادا ثلاثلا بابلا نم اعاز e جز لاش ردهنسانعم قعرقشق هننرب یرب هلا

 ددهیانعمو ید جا هک هتل ردهنمانعم عومعو هلج هدننزو رفعج ( جآلا ) شرح
 هلک تن و كناز ( ج ربزلا ) هلك هذخا یا هجازو هحازب "یشا ذآ لاقت

 نوسلوا هلیسهلوقم رهاوح درک و هبا ینوو شش ك رک روند هشیارآ و تشز

 هلوا ترج هدنآ روشد هیاخت هقفویو هنتسانعف تهذ روند هنوتآ جربذو |

 اهربغ و



 تب

 لح مقاو هدنعارصم * لخللا تومص :نیحاشولا شرغ + وبشا یراکدتبا صقنو
 ندرما لوا ردقوح كت تالابعتسا هلوقمون هدیرع ناسل ردیصتخم ندلانلخ هکیک
 3 6 هان یاب ( ماترلا) ودنددبشاو یماغلوا داتتسنا معیاش یر
 نان وا رعیعت جاز دوخاب روایو هنس یسهل وقم اف هکنا هک رونید هب ای ون هراق

 ناکرزاب يف كلاد و كنار ( ناجدبرلا ) ردبرعم یخدو ردیعما كنايوب هراق
 كنهسکرب هلی وکس كنیعو یصف كنار ( ععرلا ) رونيد هنیرلهودلوب نرتوک ین راک و
 اذا عبارلا بابلا نم اجعر هلام عر لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یلانمو لام

 تالان« اگر انالف مر لاقب رد هنتسانعم كليا رارقیو برطضم یدآربو رثک

 هناعل مباتن اذا قربلا ععر لا ردهتسانعم ققاچ ییردپ كششو هقلقا اذا ثلاثلا |
 هناعس هلا گر لاقب رد هتسانعم قلق راسیو توو بحاص یدآرب لاعت قحو

 برظضم یەک رب دوب هلرسک كنءره ( ج اعرالا ) امسوم هلعج یا انالف
 قلوا یحاص راسو هافرو هقلقا اذا هعرا لاقي ردهنسانعم كليا رارقیو

 لاعتفا ( جاعترالا ) ارسوم راص یا عراف ىلاعت هللا هر لاقب رد هتسانعم
 رد هنسانعم قلا وح لامو دعترا.اذآ لح زا جرا لاقت ردهتسانعم كمهرد هدن زو

 یداولا ععترا لاقب ردهتسانعم ققملوط هللا وص هردو رك اذا لالا جرا لاق

 ندکدلسک یرلقادو كنجاغا امرخ هدننزو روبص هلاف ( ج وفرلا ) التما اذا
 یسهلسق دزا و و روند هند قاد هج وا نالق هدن رب هدنلکش یزوما مدآ هرکص

 هک رد هتسانعم قم نسج شوق هلیئوکس كيمو یحف كنار ( جرلا ) ردیتفل
 اجر راطلا جر لاق ردیلاح كرلشوق یراکش رودلوا ریبعت قمرقجو یمهنغاص
 روند هشوق لوش هدننزو ج راخ ( ار ) هقرذ قلا اذا لوالا بابلا نم
 حاولم رردا دیص شوق یراکش هلکنآ بودا عضو هرجا ماد لآ ردایص

 هدننزو لیعذت ( جرا ) رونلوا ریبعت قالربو هرطص وم دک رارد جد

 نکیا شاپ یک زونه زد هنسانعم كليا داسفا هلا هنس رب ه رکصندقد زای یووزای

 باح” ( ج امرلا ) هدسفا اذا اینه تک ام چد لاقب یک كمروس قمربو قاربط

 .حاوتفم الیلق و هل رسک كنون ( مارا ) روشید هنرموغو كغاررم هدننزو

 ردهجار یدرفم یک امرخ یراکدید ضوضعت ردیعما امرخ سلما عونرب رولوا

 ردیدآ هدلب رب هد رغم هدن زو نابعم ) نام ر ( روند هت زوج ناتسدنه و ها اه

 يخف كنار ( جاورلا ) ردنداروا ,یناجرلا كلا دبع نب لیععما نب دمحم ندمالعا

 كمك هک ردهنشانعم كمرو بولوا یار هدقلخ نایم یسلوقم عاتم و هبا
 زاکزور و قفن اذا اجاور جورب "یثلا جار لاق ردیلباقم داسک هکروتلوا ریبعت

 قلوا مولعم ا ییدلک بوسا ندتس هن هلکسا قشراق بویلوا رارقرب هدنهجرب ۰

 رد هنسأانعم



 ات

 روللوا قالطا هریو هرلنویق نوزو لوزهمو قیرآ هدننزو بام ( جاجرلا )
 حاجرو هل اه ردهحاجر ید رفه نوحا یراقدلق تونلاض هوا یر ندنرلفعض

 جاجر لباو جاجر سان لاش روند هرهودو هران اسنا نالوا ناوتانو فیعض كاذک
 هش رب لبالاو فلوم کرد حرابش ةلوزهم یا ةحاجر ةع لاقن و ءافعض یا

 و هلبددشت كيجو یصف كنار ( ءاجرلا ) یدا بسنا هيد یشاولاو

 هظع یا ءاجر هان لاقي رونید هیقان نب هراد لریت لریت بولوا كو ی روا
 ااا ردعقاو اھ سو هل ا ونع ات مر هن ضع هح 5 هع فو مانتسلا

 يع كنار ( جارجرلا ) رولوا شيا ثينأت باستک | ندبلا فاضم هکر دصح
 كم ره ( ناعرا ( رد دآ هب رق رب هدنساص نی رحم هاب اه (هحا رحر) ردیعا ءاودرپ

 هدلب رب ردهلیسهدش كجو یف كنار هک ناحر لوق ىلع را عف فنهددشم یارو

 ردید آ یداور هدنبارت دم دع هد زو ناک .ناع رو نداشت وا سراف هکر دیدآ

 یرلدقحاب نر ون ملقب ك : ییامز یسم غ وط كفارو هل رسک ك زم ھ ( جاچرالا (

 تبرقا اذا اجاجرا سرفلا تعرا لاقت ردهنسانعم قلشب هبارطضا بو هراد

 دراو ءاهالپ هلغلوا ندنسهلج صاخ فض و چ م هلصا تی یبفاهالص می او

 كمروب اقلطم هروک هفلوم هک ردهنسانعم ناچرد هللاصف / ناجدرلا ) ردشلوا
E SEYكءروب كر هیلکعا هد هتسها یک یشیورو يص دوخای راتخاو رپ  

 هلنیتعف (جدرلا ) اناجرد ج رد ىنعع لوالا بابلا نم اناجدر ج در لاق رد هنساتعم
 تن زوق مدقف ند; نجا لا هنس ر زونه هدندالو بقع و هب هنسز راد رم لوس

 هک هن ردقحهلوا ی دارمرقح ندنزبد غب ندسنراف كنولوق تا دوخ
 لف كلادو ءارو كەز« ھ ( ج دنرالا ) رار د يع هبالصف ناقح ادتبا ندقج وح

 هک هتسانعم د وسادلح روند هن وک شعایو هرومو ههایس ردد زایز هاب رسک كنءیهو

 ضعبو هدنر ید هدیکرت ردپ رعم یسراف ةد رونو رونلوا ذاا هنسن ضعي ندنآ

 ( ج ادرالا) ردیسوتوکو یاب ا لوا نکل ردي رک دا ریبعت نبقراق هد رايد

 هدنعارصم * جادرالا ق نلورس ا8ک + وبا درعاش مات هبور ا كنم ره

 4: ساتعم حج دن را ج ادرا هداروب هکر بد مح رام ردکم د جد را اوا رکذ ردعذاو

 سبپ یدلیا لودع هنظفل جدرا نوحا هیفاقو نزو رعاش هکلب ردک د كعد رولک

 تماقا اصعب هک ردوب جد یرب ندنب الایعتسا لح كن رعاربز ردکعد ج دنرا یدازه

 یه ضبفو هدایز ىع ظرید یترلفو رح ددع ثلاعفا و ءاعسا هیفاق ةي وست و رعش نزو

 ءایتط * ادو ةدماخ ةللو *وبشا الثمرلردبا لود هرخآ یانب اضعب و راردا صقت

 هنس هک دوقرف هدننزو روفصع ندنسهلک دق رف هدنتی * ادوفرفلاو ىدا یقفت
 ردندلیق و ید هيف نحام و یک یرلکدتا لودع 4ا حض یافو هلیس هدایز واو



 تا
ES 

 ES ۲۸۵ ات

 یرلنا قحاب ىنعي هجو ةقِئویا الصلا جار هقا" لاقي هنمو رونلوا قالطا هثیش
 رووا قالطا هلو قجءهراط دلیحف كيم ( جارما ):ردىکمو زانقط قصعص
 هنسانعم روح ر روند هرلایف رعد كنار ( م هرلا ( هدنزو م ردد رقم مجرم

 زا ردطلغ یسهضس جا زساه هدنو هکر حراش هلبرسک كنار ردهجائر یدرفم
  ندلوعفم مسا ندجاترا هک هدننزو همرکم ( هج رلا ) رفع هرزوا لئاعف لاعفاربز

 تالا ةربثک یا هح ضرا لا رولوا فضو" هضدرا نالوا” تابلا ريش ,
 عونعو مارح هیرسک كنار ( جیرلا ) ردیدآ مضومرپ هلیسهینب رغصم ( جور (

 قلخ کد هوا دودننم لیسنو هحو هنفرصت درف ك رولوأ قالطا هعيش نالوا
 وهو قلغو میر لام لاقب روسلوا قالطا یقلط هلالحو ردلمعتسم هیانعموو ید

 فصو هغافوص زسید زج یسهنواو هيلا لیبسال عونم مارح ینعی قلط فالخ
 ییهتسنرب هلیدندشت كجو یحف كنار ( جرلا ) اهلذفنمال یا خر ةكس لاقرولوا

 ر قلصرص رول وا مزالو ردب دعتم هکر د هنسانعم قرص بودبا كم رحت هوا یرب

 هزهو هکرح یا ج رف لوالا باتبلا نم اجر "یفلا حر لاقب هتسانعم زا هاو
 ةدندش دو رای اب یا اجر ضرالا تجر اذا ] یلاعت هل وق هنمو "زیهاو رح

 یا واق هب هناخ و هنع هسسح اذا الا ع هجر کاش رد هنشانعم قموتیل 1و |

 هوا یر هلدش هدنزو هل زز ( هحرحرا ) هان ایا بالا حر لاقب ردهنشانعم

 برطضا اذآ " یا ج.رح رو لاقش رد هنسانعم العا با رفضاو تکرخ بتوان وا

 قلوا هدنامورف بولیرو هحرحرو یوسی هرزوا قلوا یدعتمو هدساسا نکل ۱

 ( حرحزلاو) هدننززو لاعتفا ( ج اجترالا )/ ی چعا اذا لحرل ج رج ر لاق رد هتسانعم

 رد هتسانعم قغقلاچو كلا پا رطضاو تک ر ح هللدش هوا یرب هدرلنو هدننزو لزازت

 ح راشلا لاق هحاوما تحاهو برطضا اذا ج رحرو اجار ارعلا مرا لاقش

 یا [ ةمذلا هنم تثر دقف مرا اذا رعلا بڪر نم ] ثیدلا قو هناا قو

 4 کم هرزوا مطالتای رد یعب هلهیدالف ةیاو را ضعن قو هحاوما تب رطضا

 رک اله نسف سپ ا ادا رده قەد یدنک هسک ندا ت«نع بوت هخباقو

 ضوح هیرسک كار.( ةجرجرلا ) نوسلیا هظحالم یدنک یساوعد هلکلیا اقلا
 هلیس دق وص نالوا ودکتم قرهنقلاچ ا تاهما رود هنسهیش وص نالق هدنېد

 تعاج نالوا هدهاکنح هحرحرو ردقلوا هیلی وب ید هدام یاضتقمو ردرسفم

 ۹ یرلقدنقل ام یک اید رونل وا یالطا هرکسع قوح ین نع ده رشک

 00 0 اناعا :هکرکو هع زو ردا هدنناونم محبارح رو مداهما

 هنبارطضاو تک رد هدوبیب رونلوا قالطا هیسک نالوا هر یندک ارداو لقعو
 زدند آ تابرب مدو لفلف ( ج رج ر ) هل لقعال یا هج رحروه لاق ینبع
 ی ¬

rere a 

 حاجزا



۷۰۷ 

 هقا شیلکج هککر او ردشفلوا م.رصت هرزوا روکذم هجو هلفلوا ح ورشم هئاوئع

 اجر تقلغا رارید ةفانلا تحرا هسلیا دو دقع هرزوا. ستم كکک را قر
 .یسدنک هقان هکایوک هلفلوا دنن یا كجز هدقدنوط نمارز 2 ۶
 فراق كغواط یتعیاضی اط "التما رربد دحاجدلا ترا كلذك رول وا ش هم اف

 دیس ینا هط ر وع E هما وط ها رهطروع هک هاف یدل وط هر | هطروع

 رس بوب رو یریره بوشاط ییوص هلکلیا شورخو شوج ایردو رولوا شتا
 نوت یرارب قحهقحو قحراو هک اب وک رونلوا لامعنسا هنسانعم كليا هطاحاو

 طق ةيلبو "یش لک ربغف هام رکو جاهاذا رعلا مرا لاقب ردنا قالغاو دس

 صلحو ج رحم هک ایوک رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا لماشو معلم رهالغو

 روخيو رافو بد تقبطا اذا هنسلا تحرا لاق ردشابا دس هاب یزرپ

 لاق روتلوا لامعتسا هنسانعم قوا لماشو طيح هربره بوغاب لصتم یسهلوفم

 لا يتسا هنسانعم قلوا لماشو ماع هرب رهاخرو بصخ و قبطاو ۳ اذا ما جرا

 لامعتسا هنسانعم قلوا هبک ناویح یشیدو ضرالا عاذا بصللا جرا لاقب رونلوا
 (ناعرلا ) رددعم نامه هلبلاعم حر قالغاو و “اا نانالآ ترا لاقت رونل وا

 لوالا بابلا نم اناج ر یا مد لاق ردهنسانعم قلش! هک روي قجوچ هان احد

 رو و ةا تم قلوا سصح کر وس زوس م کتم یندوب نیک ( جرا ( حدد اذا

 كويب جرو مالكلا هيلع /قلفت سا اذا عیارلا بابلا نم اجر ماكتلا جر لاقي
 رو لاعتفا ( جات رال ( رونید ی نجد جابر در ازم مطع بای روند هب واق

 ردهنسانعم قلوا رص لکرلیوسزوس هدرلنو هدنزو لاعفتسا ( جان رتسالاو (

 هیلع قلغنسا اذا لوعفلا ءانب ىلع اهالک ر هيلع جرتساو ماکشلا لع جرا لاق
 لوشو هنسانعم مظع با رونید هبوباق ویا هدننزو باتک ( اترا ) مالکلا

 وباق یلیرواي هنلشیا ندن آ هک الوا یسواف كحوک هعوا کروند هی وباق كوب ولا
 ثیدلا هنمو هد هبا نکل ردیمما كنهم رکم کم جارو رونلوا رییعت واق لیژوقو |[

 هل رابعابملا لخدب هنم نال بابلاب انع ىنكف اهل یا [ ةبعكلا ج اتر ىف هلام لعح ]

 لاک ناونعو و رده وا هبات هبعک هلح اب ر هرزوا هاب تفاضا هلغل وا موس ره

 مظعت یراناونع هینس هدسو هيلع هتعو هاشدان اد هک هت رد رعشم ییظعت

 أ ىلا ایده هلعح اذا ةبعكلا جاتر ىف هلام لعح هدساسا كلذک رونلوا دارا نوختا
 ا»« بضلا جانرلا رطش ىلا ینیب * تعجا يلع ینوفلخا اذا * عاشلا لاق ةبعكلا
 هرذن یا ةبعكلا جار ىف هلام نالف لعح هدحابصمو هلیرابع ةبعكلاب تفلح یا

 ادم قالطا جابر هد هب هکم دیغلوا م موسيم هلینا وذع بایلا ست دار 1أ سیل وایده " ۱

 ا نالوا زانقط و کف عصعصودنوق ج اترو ردبلغا قملوا زاجم لس هقالع قلوا هبعك



 ۳9 نوت هاب یدا تسنا هیلیا دارا ارکنم یی هدناونع فیقح رقص
 دنک هلیحف كنار( ةجابرلا) یدا رولوا رهاظ ینیدلوا یعسا ها عونرب هلا لج
 ردشمالا یدصت هنلعف فوم ن کل رد ردصم وب و رد هنسانعم قثوا نادا و دیلی و نهذ

 ردغ وصم ندعار باد د وخاپ 9 فا باب هل راتعا هی وداع ت دالب ۱ رهاظ

 رونید هلا شفلزوا بولو یتوارطو بات اک او ج راخ ( مارا (

 رود و هماقلا ریصق هل سمک كنه مه ( ج ابرالا ) تایر لتم یا جار نایلص لاقت

 نيب كفلوم راصق نينيب ءاجاذا لجرلا جرا لاق ردهنسانعم كلا ادب .دالوا

 هرا" هرکصندنحوز نولا هدشسزو لعفت ( جرا ) ردلوج هسلغت لیثع هلا

 كليا ماَمهاو ربص هش راتتومو درد ران او ماو هرزوا یدالوا بویمراو

 2 ( ةيحابرا ) تليها اذا اهدلو ىلع ءارلا تجر لاش ردهنسانعم
 دما 1 هیحاتسو هیعابروو روند هوناخ نالوا یتهالبو قج هدننزو هیهارک

 هیسک ظیلغو نسقشقایو یریا یدوجو لوش هلیفیفخ كنابو یحصف كنار ( یبابرا )
 هدنضعیو ىفالا ملا ,دخدن ضعب هلوا هدننیب دیداب هلا هیرق لازم هکروشد
 ظیلغو یربا اقلطم هرو هب هی ات ةە هلغا وا موس رم هدناونع قفالاو ملا

 نیزکتماقا هدابلاو ةيرقلا نيب بولوا شارتانو ظیلغو ابق كلذک هبیشک نامزیدو
 سلا شعب فو ىفالا ملا ىجابرلا فوم لصاملاو روند هب یثک نالوا

 ید وا هجر هن وک لوا هلکعا مد هلي رابع ةيدابلاو ةيرقلا نب ىذلا یفاللاو

 ردصءافش نکل بونلوا ءارقتسا هرومتلاب هلغمانوا هقناذ نادنح هدهزابع وب نکیل
 هدرلذخأم رکا ردراو رابغرب یک هطاقسو فی رحم هداروا رهاظ یدلوا لصاح

 لوق هلغلوا موس هلبترابع هلعفم رثک اب رضفب یجابر لجر هدحاص اضوصخ
 ردماظن یو شوشم ماتمو هصالخ رول وا شملوا هنسک یشال نالوا بل اع هنلعف

 هنو یرهش هنهروک هفلوم سپ ردوسنم ههروکذم ۀجابر ارهاظ رو رم ظفلو
 محوو هطبار یو لیف نوجم ر, نیفماتوا ندنسهرو كفرط ییا هلغلوا یودب
 كنار ( ججرا ) رددآ تاب عونرب هلبرسک كنهزمه ( ناحمرالا ) رولوا صخش
 دیک و لادنمو وکروس 5 ردد تش ا ى یواق هل i كنهیقوف یا و یخف

 اذا لوألا بابلا نم احمر بابلا € لاق ردنرابع ندکلنا دنن بوابق هلیسهلوقم

 قع بابلا جرا لاقب ردهتسانعم جر یخدوب هلرسک كنءرمه ( جات رالا ) هقلغا
 رووا ریبعت قوا رمصح ا قفلغب ژوس هیسک ندا ملکن و هو

 قلغتسا اذا لوهجلا ءانب ىلع ینعی ةمعلا مضب ملکسلا ىلع جرا لاق ا
 نامه بویلیا دیش یی كنه مه فل وم هح i< هماعا ىلع رده م مالكلا هیلع

 یف لوعفال یبەوهو هدناهمآ راس e نکل ردا افعکا هلی طیض

 هلی اونع

Greg eon 

 مس ا ا ص



 ۷۵ و

 هلفلواهنسانعم كمحا هج زا هجزآ لوق ىلع ردهنسانعم كمحا بوکح هدقلوصرپ
 ادیدسش هعرجاذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نم اجأذ جذو لا جأذ لاق رول وا دض
 فالتخا ارز رد الم ريغ یدع نددادضا یو كفلوم دض الیلق الیلف هبرشوا

 رد هنسانعم رهطو طيح هکردیک یسک «رق دض لصا ردهروک هنیلوق هروزم
 رد هنسانعم قمن رو هصذ اذا روفصعلا جأذ لاقي ردهتسانعم قلمو جو

 (جۇذلا ) رجااذا درولا جا رد هنسانعمقم رارقو هق رحاذا ءاقسلا ج اذ لاقت
 دیک اف نیرثکا دتنسهک رجا یک "یناق روید هس یر رھ کف هه

 لاق رد هنسانعم قلثرب هدننزو زنا (جاتذنالا ) "یناق یا ج وذ رجا لاقب رولوا

 ءالا جذ لاقب ردهتسانعم كمجا هدننزو مح ( جذلا ) تق تقرع اذا هب رقلا تحادنا

 مدق اذا نالف جذ لاقب ردهتسانعم نک هنط و ندشف رایدو ندرفسو هبرش اذا

 (عجذلا ) رد یثک نالک ند رفسردلعاف مسا ندنآ هدننزو جاح ( جاذلا ) رفس نم

 2 زد هتسانعم قمرقح ییغوبق كس لقوبق هلی وکس تن را هم یاحو ی ف كلاذ

 ید ارب لیددشو هسمف یا هڪ” اذا ثلاثلا بابلا نم اذ هذ لاش

 ات الف جرا ٽڃذ لاقن ردهنسانعم ا هرب ر آ لدرپ دن
 یعسا هم رب هدنع لصالاق هدننزو سلجم ( ذم ) رخ آ ىلا مضوم نم هنرج اذا

 نالوا یرادبمش لیزر وک هدنناب كن یە 23 یرردارب مات " یطو كلام بول وا

 ردشلیا تس هدنلصف مه كناپ مج وبا یو یرهوحیدللوا هیت هلا عج دمو ق

 ((جاحنالا ) ردشلبا طاغ هدهسیدلیا هلاحا هنبانج هنوبيس ماما یتلاصا كيم ردقنره

 لاق تشا یا ناک لاب تچ ذا لوقت رد هنسانعم كليا تمافاو ثکم هل رسک كنەرمش

 هنم ليقف اهلعبتوم دعب هيلع ثماقا اذا اهدلو ىلع ةأرملا تج ذا 9 یو
 ردهنسانعم یتقاق هنوا هلئدش لوکس كنیعو یحعف كلاذ ( ععذلا ) ةليبق مسا جحذم
 لاش زدهثس انعم طا عاجو ادب دش هعفد اذا ثلاثلا بابلا رب اعذ هذ لا

 مدوب مدوب وص لوکس كمالو یعف كلاذ ( لا ) اهعناج اذا هتیراچ حمد

 ج وم ( جوذلا ) هعرحاذا لوألا بابلا نم اذ ءالا خذلاش ردهنمانعم كمحا
 كلاذ ( جدلا ) هرش اذا اجوذ جوذي ءالا جاذ لاقن ردهنسانعم كمحا هدننزو

 جاذ لاش رولوا ناو یواو سپ ردهنسانعم كمحا یخد و لوکس كابو یحف

 همدانم قلوا مده هدنساج هداب هدننزو جالع ( جایذلا) هبرش اذا احذ جذب هالا

 اذا اجایذ هاذ لاقب ردردصم ندنباپ هلعافمو و ردهتسانعم

 ) مو راو ) یوکس كنهدحوم یابو یصف كنار ( ۵. را ) € ةلمعلا ءارلا لصف#
 هکر بد او رونبد هب ها عب همهرد نالوا فیفخ و كحوک هدشزو رهوج

 هرد فل وم ندنهحو ا ندیسراف رو رم ظفلوردلوا دتم هد هسصد لها |

 ببوسیم
pegan 

۳ 
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 ممه لات رد هنسانعم كع روب رغ ذآ رغآوەجاي هحای یکدرو هلیغاق و هنسک هد رولخاس

 هدایزو مض زوس زارب ندندنع یدنک هرزوا ربخر هسکرب و دیفخ هناک یشماذا ج شل |

 هدننزو رفعج ( عیمهدلا ) هدنعنم نعي هيف دازاذا ربلنا مهد لاقب ردهنسانعم لب

 یسوبایو یوروق اقلطمو هتسانعم لهس عساو روند هژیشنالوا ولتلومسو ولتعسو
 نالوآ هقلمخا میم یندوب هدننزو طبالع (خاهدلا ) رونید هیهنسن نالوا میظع

 هل تع رخبب ر هدرخ هدرخ یترلعد آو روند هیهود واک روا ییاو روند هش

 ۹ هکر ديف دارمو هدننزو جاهد هلن و ( جیاهدلا ) رونید هناویح و ناسنا نیرو

 رفعح (ee ردفدا رم ندنرلاتنعم هلح و هدننرو هعمهد ) مه دل | ) یدنلوا

 یسراف ةنهد مهد وبشا ردیمسا لرهوج عونرب یک درمز ردنفل هلتاعفو هدننزو ۱
 ا او e شوکوب رقاب ردفزاعتم هلکغد یکن رف ۀنهد هدیکرت ردي رعه

 ردراو یعاوناو ی ؟ نوبت دكدح رز هدنندعمنوتلا رد رج رب ردیآ نوکت ندو را

 اجود لحرلا جاد لاقش رد هنسانعم كلبا تمدخ هیسکر هدننزو ج وم ) جودلا)

 لاجو راکمو مادخ روند هنیرلعبات كرکسع هدننزو هجاح ( ةجادلا ) مدخ اذا
 مجد هک ردشلا داربا ید هدنسهدام ج د ینو فلوم ردهلیرابتعا تعاج يات یک
 لالعا بلقلا دعب بو) وا هحاد لصالاق هدنس هدام جود هداروب ردندنسانعم

 هریغص تجاح هحادو ردبلاغ لاقحا قلوا یای ذوخأم ندینآ جد ردشفلوا

 قدهلوا هحوارمو عابا هنظفا هحاح هحاد لوق ىلع ردقح هل وا یسهلوقم ریجات

 ثیدحقو ةيامل اف لاق ردشلبا تراشا هشدح وبشا هلکن و فوم بوللوا داریا

 نایب هدنسهدام جد هک هتن [ تیثا الا ةجادالو هجاح نم تکرتام لجر هللاق هنا ]
 ناتلوا رمیعت كلتسوا هدنزو بارغ (ج اودلاو ) هدننزو نامر (جاودلا ) یدنلوا

 سابل هلج یک هجارف هروکه نایب كنيماس روایک هرزوا باوئاءلج هکروتید هییابل
 ىطغ غب داس یا جاود بوت لاقب ردسابل ندا بس ید ءادجا عیج بولیک هرزوا

 هل وا و هکر ددعا رفت دليا نیربژ ةماج هددالا ةمدقم یرشجمزو هلک هدسح

 ندیسراف هروک هننایپ ك-راش ردندن آ ید سابل ز .کیدلیا رعت شنب الاح زدقجهلوا
 كلاد ( جدلا ) ردلماش هنسابل وا او هب هجا رف هجاود لصاطاو ردب رعم

 رد هنسانعم كعرو و[ هک ران اف ( ناحدلاو ) هلی وکس كن هتح یایو یف
 هر هود هد رخ و هریغص ناځګ دو الیلق یشم اذا اتاحدو احد جم. لج را جاد لاق

 ناضمر زاغ وو رونلوا قالا هنه و رک هکرکع و زا ردیک نزیک اد رو یا
 ردرلشا وا مسا ۳

 هلتدش ۍبوص هلیلوکس كیءزمهو ىح كلاذ ( جأذلا ) 4 دمجم لاذلا لصف ٠
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 اذا هدا لاق رد هنسانعم قعراص بورود ه رعا بولر یهنسن ر هسسک کیه

 یک ج ندنتم هک دقت رط یراک دا قالْطا ااو ج جاد كحارش ضعب تو ىف هفل

 یک as | مبح زدن وقناف ندا نعم وب رولوا فص رم مالک ن .تسکی ر هسلیا عفر

 بی رقنع LS دمو رو وا قالطا هنق وا را هدننزو مر کم ( ج دملا )

 ییا هدنزو بدنج ( جدلا ( ردید آ عض وم رب هدننزو بارغ ( جامد ) ردح و ریه

 ( ج ولمدلاو ) یف كمالو ىعط كلادو یعط كمالو كلاد نع هدو زوک هل

 هدننزو هحرحد ( ةعلعدلا ) هنسانعم دصعم روند هغاجل وقو هدنب وزاب هدننزو روب ز
 قرط ر ھ بودلزود یشیا ییدنشا هدب دن عناص هدنزو و حد ) ج المدلاو (

 یک ز الب ینیدای كج ويق رد هنسانعم كلبا راوهو او هرزوا قال هجو

 فالاد (ميلامدلا ) هتعنص یوس ادا اجالمد و علم د سا مد لاقت ى4 ۇبت

 ساعت هوس

 تیام هدنن زو ج رحدم ٠ ۱ رد د رفه ج ولمد رود هرارب كب ا ولتبالص هر عف

 دهنسن قلراوب هدنلکش هرک شارود بوط رده ر ګا یرب یرب قرهلوا سلما و زود
 کو قالطا دم و دشاط قلراو زود هنسانعم سلم | ج رده ر روید

 3 كتجس هک حج ردلا یری سفت هلا لو زود قح ریص كنج زام ج زدینیه

 ) جدلا ) ردهتسانعم یوطم هلغلوا موعضم هيأ مم رد یتیم هنکیدلیا مهو ح وتفم

 كلاد ( ج اندلا ) ردیمسا یسرف كن راصنا حوا نیورع نب ذاعم هدننزو رفصع

 .كلیا راوتسساو مکمو دنوق یصوصخ رب دوخای یشیارب هلیفیفخم كلونو یک
 ءالقع هلنیتض ( عدلا ) همكحا اذا لوالا بابلا نم اج اند مالا جد لاقي ردهتساتعم
 قاوم لذا ج اباد هروک ذه هک رونید هتعاج رايش وهو لقاع هک رو ا

 یچلیب N یسراف یاناد ( جانادلا) ءالقع یا جد مه لاق ردلقح قمل وا
 : 1 ) جادلا) ردیقل ىرضبلا ىزو ريف نب هللا دبع ندنیندحم و رد هنسانعم ماع

 دجا (ےھدا) جراد یا میاد بارت لاق یدالوا رک ذ هک ردیف دارمو هدسننزو

 قغاصو رردا همست هلکنآ هکردیسا كنسف نويت یشید ینعب كن هجن هدننزو
 كنهدحوم یابو الاد ) جريهدلا) ۳ ,شاج ود دا 2 ره را هدنرتقدیاچ نوجا

 ردکع د" كلب نوا نعپ تاشیر شع 5 رد عه یس راق ۶ هر هد هلیحف كنهددشم یارو

 كساو وا ظفلو رونی د هکلی هلا هحوتفم ةيسرافیاپ هرب و ریو ددعنوا هدهدیسراف

 دوقلا بس سمی * ج ربهدلا ىلا هسیفاوخ نیب * وبشا کیدلیوس هدنفص و رقص

 رس كنك بوی روب تصر هدننزو هج رعد ( ةع ملا ) رطقاو هد * يملا
 هب زودر هدنن زو هج رحد (یمهدلا) اعد رس زاس اذا لحرا ج رهدلاش هنسانعم عی رس

 كروب ریت "رهت قران قیص قبص یرلعدآ لوق ىلع كعروب قشراق بوییروب
 ولشایو عرساو هوطخ براقوا ادنلتخحم یشم اذآ زیعلا مهد لاق رد هت ساتعم

 لوا ٩۸
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  لوش هدنزو هسنکم ( ةللدملا ) رده يقرب ندهنانک ( عدم ونب ) نوجما کیدروب
 روتلوا لقن اکا دوس نلیغاص هکروند هبا نانلوا ریبعت كلوک ینعی هبهیلع كوي

 هنر( ذلدلا ) رولوا فلا هسا روک دخ یادعم هلغلوا تل ۲ یسانب كنون نک
 هنآ روناج یشحو هلدم و یدنلوا رک ذ هکدتت ردناکم مسا ندهجولد هدننزو
 هدننزو رهوج ( خودلا ) یک یغاتب وهآ هنسانعم یشحولا سانک رونل وا قالطا

 رونید هرپ يک غلو هبهبزیا ناتلوا ریبعت نیمز ریزو روشید هننیا شوحو یخد وب
 یعض كيم ( میدم ) رونلوا قالطا هرادکرکح قوچ هدنازو ناضمر ( نالبدلا ]
 ( مجاد ) ردندنین دحم هکر دیسا مادقلا نا هدننزو بلطم يع تكنهددشم لاد و

 هدننزو لوخد (ج ومدلا ) ردندلاجر ءاعما هدننزو ناتک ( جالدو ) هدننزو ریبز
 اج ومد یشلا جد لاقب رد هتساتعم كمش رب مکحم هدنآ بوریک هرخآ "یش هتسنرپ
 سانکلا ف شحولا جد لاقيو هيف مکعساو "یثلا ف لخد اذا لوالا بابلا نم

 بن رالا تجد لاق رد هنسانعم كمك بود رکس رس قرا 1:ویص قیصیرامدآو

 راسو ره ردلاتم بترا هزوک هنا كحراش ضرالا ىف اهعاوق براقت عراف

 ( جاعدنالا ) ردينبم هل وقیصصخ هوم كبنرا ینیأت كلعفو ردلمعتسمید هدناناویح
 (ج امردالاو) هدنن زولاعتفا هل رک نهددشملاد و كنه مه (ج امدالاو) هدنن زولاعقنا

 هدننزو ماج رحا یدیا جامنردا لصالا هکه ددشت كيمو یرسک كارو كنءزمه

 یک کرک Î بو رک هرجا :هتسن رب رد رنو ردشغل وا ماعداو باق هيه نوت

 مکسساو "یشلاف لخد هذا جرداو جداو "یشلا جدلا لاقب ردهنتسانعم تاعشل رپ

 هتساتعم هربفض رود هحاص شلروا لوكس كيمو یحف كلاد( جدلا ) ةيف

 ا ارا ع رش ر ةا رسو اوطنا هوم رم ةداه کرد خراش
 هدخ یا نالف څد وه لاق روند هتسود قیص هاب رمدک ثكلاد ( جدلا ) ردع رفتم

 هليس هینب لعاف مسا ( جدتلا ) هربظن یا هجمد وه لاقب ردهنسانعم ریظنو لشو
 هدنزو لعافت ( جادتلا ) رودم یا چدنم لصن لاق رود ههنسن روده

 ج راخ ( جادلا )او وات اذا هيلع اوعادت لاقي رد هنساتعم قعشلهد را هدص وصخ رب
 لل رک كی ( ةجامدملا ) رظم "یا جاد ليل لاقي رد هنسانعم رظم وک ارق هدنزو

 زام یعوجع كزلنو هدساسا هتنانعم هماع رولوا قالطا دغراص نالیراص هشاب
 كنهددشم محو ی كلاد ( ةجهدلا ) ردندنسانعم اوطنا ردموسرم هرزوا قلوا

 ردشفلوا فیعضت نوجا ظیلغت روند هیشک لبنت مزالم هنسهناخو یبوقیوا یخ
 (جامدلاو) هدننزو پارغ (جامدلا ) هل رنل مزال ماو یا هيف ربخال ةجهدوه لاقت
 هب هلا ص مو لص نالوا کتو یوق لوق ىلع نالوا عقاو ارس هدننزو باتک

 ( جاعدالا ) رد زاجم ید و کوا فخ یا ج امدو جامد مص لاش رول وا فصو

 نو ریه
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 تم نود مس ت تف س یمسسم يووسم

 ندروغوارب راهودو ةبراقتم یشم اذا لجرا جد لاقب ردهنسانعم كعرو قراتآ

 هب وا 3 *الا لع ت 15 اذا لبالا تغ د لاش رد هنسانعم كلا موعش هب وص

 يتصف ( جدلا ) ربداو لبقا اذا لجرلا جغد لاق رد هنسانعم تیک تاک
 هکر وند اخ كمك هلو بوقلاق هدنلوا رک قا ا كلاد ( ةلدلاو )

 ردهنسانعم كمك هلو بوقلاق هدنلوا كن هک هاب سمک ك نم زمه ( جالدالا ) ردرلعسا
 لادو كن رمه ) جالدالا ) لیللا لوا نم اوراس اذا اجالدا موقلا دا لاش

 لاعتفاو و رد هنسانعم تک هل وب بوتقلاق هدنتفو زحآ كن هک هلا رنک كنهد ددم

 هنيتعف هدساسا لیلا رخآ نم اوراس اذا موقلا جدا لاقي يک راکدا ردندنناپ

 يمض كلاد هلبد و كمك هيك نوت بوقلاق ندماشخا هد هلیعف كلادو جد
 لاقب ندنباب لاعفا لعف ندلواو هرزوا قلوا مسا هنیرانعم كقک هدن رخآ تمصک
 دىدشتلاب اول دا لاق ندنباب لاعتفا لعف ندیناو يک لیلا اوراس اذا موقنا طب دا

 هک نوش قالطا دم وا هذفنق ىح ردموس رم هلي رابع لیللا رخآ یف اوراس اذآ

 هد هاو ردنیبم هرزوا هجو و ید هدحابصم و رد ینبم هنکید رو بورک

 جدا لاقب لیلا ریس یه هدشدح [ لیللاب یوطت ضرالا ناف ةِطدلاپ مکیلع ]

 امرنم مسالاو هرخآ نم راس اذا دیدشتلاب جداو ليلا لوا نم راس اذا فیفخاا
 دارلا دناکو هلك لیلل ددشتلاب ج.الدالا لعحم نم مهنمو ج ةلاو ملا دلدلاو دل دلا

 * دنعهلا یضر لحل * اودشناو یوطن ضالا ناف لوش هبقع ی ثیدا اذه یف

 ج الدالالعش * رکبلاو تاجالاىلع حاورلانو * رهلاق ج الدالاو مسلالع رضا

 اعقاو ردشلیا راعشا یغیدل وا هيف فلت هلغلوا روطسم هلي رابع * رصسلا ىف

 هد هبوتسرد نا یتح ردشلبا ع رمصت یفالتخا كتغل لها هدن و ید باش

 رخآلرکو طسوو لوا رک ردهتسانعم كمك هصک اقلطم ردولمطو هلعف هک هد و
 كفلوم سپ ردشابا نایب یتکیدلیا طیلغت ىلع ماما هدیپ وو صیصت ويد نوسلوا

 ندنشاب ییوق هکرد هسک لوش هدننزو ج راخ ( لادلا ) یہا رولوا مصاف یاب
 ینرادوس نلیغاص كرهود و هلوا رروتک هضوح نوعا كکود بول [ ییهغوق
 ییا وبشا هدشنزو ج ولو ( ح ولدلا ۱ روند هیسک ندا لقن هرلباق كوي هدهوا

 كمروك هضوح نوعا کود بول آ ی هغوق ندنشاب یوق رد ردصم ندانعم

 لجزلارجد لاقي ردهنم رانعم كليا لقن هراباق كجوی هدهغرال [ یرادوس نلیغاص و
 ۳ يلا بلا سأد نم ام یشم و ولدلا ذخا اذا لوالا باسبلا نم اجولد
 ( ةطدلاو دملا ) ناف لا ىلا لبالا تبلحاذا نبللا لقن اذا مد لاش و هيف اهغرفیل

 رونبد هننیب ام ضوح كج هکود وص هلا بوق ردرلناکم مسا هلیحخف كرالادو كرلهم

 بو زکه هک نوتب رونل وا قالطا هی رک لر هک ( ( دم واو دنا )
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 هروک هناي كحراش رد هنبانعم نونح هلیوکس تكنیع و یضف كلاد ( ءادلا )

 بیرقتع رلیدلوا بهآذ هنردصم كتسهلک ءان راطعب هکهتن رد ردصم هدننزو ءالعف
 تقام هلل رولوا فصو ءادو رددیوم یو قتلوا هنسانعم نونجم ج وعدم
 هداو تدش ردیسهعک ىج زکس ی رکی كيآ هکر ووا قالطا هنن هک لوا

 ا. زرق یری لرد ید ءاهد ردهمک ییدلنشب
 هکر ونبد هنونج هدننرو ج ولفم ( جوعدملا ) ردیلع كلج ر رب هدننزو رببز ( مجد (

 هجرحد ( ةجسعرلا ) نون یا ج وعدم لجر لاقي ردشلوا لئاز ىلقع رون
 ( ةحلعرلا ) عرسا اذا لحرلا مجفعد لاقب رد هنسانعم كليا تعرس هدننزو

 هلا عد لاق هنسانعم و و ددرب نر یرب هدننزو هحرحد

 الوو االف نا ] دزا 7 هتف ثیدح یو هیاملا ف لاق "او باهذلاب هيلا دد راد دا

 هطلوا سپ جاو باهذلاب نا ددری ینعی نافلتخح یا [ كراد ىلا لیللاپ ناع دی

 اذا لیللا عد لاقب ردهنسانعم قلوا وكارق هحلعد و رونلوا قالطا هدهغمروا

 قلراو و اربثك هذخا اذا "یفلا د لاق ردهتسانعم لآ قوح یهنسنرو ظا

 لاقب ردهنسانعم كلبا عج وص ندفارطاو هجرحد یا هحعد لاق رد هنسانعم
 روند هلاوح ولط یحا هدشزو رفعح E هضوح ف لعد

 یر رس راکیو هدوبو ردنرابع ندشاقو بوت كیر اکنر کروند هبا ناولاو

 هرب یرب و روند هناویح و ناسنا لکالا رشکو رونید هیسک ندا راذکو تشک

 رونید هریاچو هغلتوا ولتوق شاوا ناوارف و روک هلکمرپو تیوقت بونکیوس
 رود هغفلوکارقو روند هناوح هزات ندبکز اتو مر اقلشوخو هرهح بوخو
 نایاوا عیطم هدکدلروس ندنسهسک او روند هراجو یک بذ روند هدروقو
 یرلس رف كحرش نب ورعو لیفطلا نب ساع عدو روند هبهقا شکر سو وکنوا

 روند هتیزیا كناویح و ناسنا ندیک بولک ندر رب دوخای ندل وب رب عدو رديعسا

 هحرحد هللا هدحوم یابو همحم نیغ ( ةجغدلا ) رد_یععا كتعاج رب عدو
 اهدروا اذا لاما جد ل لاق ردهنسانعه كم روتک هب وص نوک ره یرلهود هدنزو

 ردت رابع ندنمق هود لام باعالا دنع اریز رد هلل راتعا لبا رص ثیأت مو لک

 رووا لامعتساهنسانعم كلا هدرورپ هلسیفن برشو لک او معنو زا یتسفن اعادو

 رفع زه ( جدا ( مو لک یی لک الاو عا ف مه یا مهسقنا نوجد مه لاق

 هدنبرق ناره هدننزو رفعج ( مجغد) روند هناویحو ناسنا نامشیش یندب هدننزو
 هرزوا طارفا یمسف تروع هصاخ هدننزو هج رحد هلو ( ةجغدلا ) ردعضومرپ

 قعشغآ هدنصوصخ مايقو تکرح بپولوا مظعو یریا یدوجو ندکل زوم
 ۳ هد رخهد رخ وقیص قیص یرلع دآ و تلقناو نیظع اذا ةأرملا تجد لاق رد هتسانعم :

 قراتآ
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 بوناپق هرزوا زو هدننزو لاعفنا ( جاسدنالا ) ردا مجد یک كجم روا هک ردپسا

 كي ( جسدلا ) ههجو ىلع بکنا اذا لج را جهدنا لاقب رد هنسانعم كعشود

 هد ضعپ رد هباسنعم لوا ینمی ردییک یبهلک منم هیدیدشت كلاد و یمط
 یدیا مجدنا یلصا ردلعاف مسا ندجاسدا روک ذم ظفل ردم وسما هلیناونع مخهدلاک
 | ندجاستنا هک رد هنسانعم میش ویو ردعفلوا ماغدا و بلق هلاد لاعتفا ءات
 قالطا ندانعمو هکحوب نانلوارک ذ روند هتسهلوقم شاقو زب شاوا چەن ردلعاف

 هک رد هنسسانعم همزح ردی رعم یسراف ةتسد. يهدف كلا ( دخسدلا ) ردوا

 هدیس راف هکر ید. مج زم رولک جاسد ىج ردنرابع ندهنسن تمدربو هضبقربو غابرب
 كأ. كلاد ( جتسدلا ) رول وا برغم ید ندن آ هلکشد هدهنباص كن هنسنرپ هتسد

 وص رواد هباق نانلوا لاعتضا هلا لاو ندا نارود هدلا کردی معه یسد
 ردینبم هکو قالطا سد هک وک كحوک یراکدتیا عضو یهلوقم نمکی و

 هکر دیپ رم هنیتسد هلیحف كنونو كلاد ( جدتسدلا ) رارید یوبس اکا هصاخ هدیس راف

 بی! ناوسن کروند هنغاب لوقو هکژالپ یمن ردب رم هراب هو
 كنیعو ىف كلاد (ةعدلاو ) هلیعف كنیعو كلاد ( عدلا ) رارروک هنر هلي
 نساحم هکردهنسانعم قلوا رفاوو دیدش یهایس قرهلوا عساو زوک هلزوطبش
 هر زوا قلوا مسا دگدو ردصم عبد هدهراس تاهما ج یزوک وهآ ردندب ویع

 عم داوسلا ددش راص اذا عبارلا بابلا نم امد نیما تعد لاق ردموسم

 هرزوا لاک یداوس و یضایب زوک هغدو عد هدلوصا ضعب هکربد حراش ابتعس

 مثچهایس عید هددالا ةمدقم نکل ردموسرم هلهح وو هدساسا ىح ردنیبم هلقلوا
 هبحاص و هع هلغلوا لیذم هللا ءاعد ننعو چد اوهو سم هلت رابع ندش

 دوسا رونید هب یشک نالوا هایس كب یسهرشب هدننژ و رجا ) دالا ( زولوا فصو

 كپ هلفاوافص و ندروک ذم عد ےعدا هروکه نا كحابصمو كنیرمشحم ز هنسانعم

 ةأرمالاقب رول وا فصویخد هنیعو روند ءاغد هدنژن وم روند هب یشک نال وا مشچ هایس

 سپ جعدا لیللاقب راردیاقالطا عدا ازاج هنیشنالوا هايس كبور ءاد نیعو هاد
 هینیع ىف ] مالسلا هيلع هتفص قف هدهباینو رولوا زا یریدسفت هللا دوسا كفلوم
 لیفو ادندش ناک هینیع داوس نا د رب اهریغو نیعلا ف داوسلا هدنشدح [ مد

 اقلطمهروک هلوا لوق هلغلوا نیم هئرابع اهضایپ ةدش ق نیملا داوس ةدش مقدلا
 هنب نکل رولوا تقیقح یربسفن هللا دوسا كفلؤم نغلوا هنسانعم داوس تدش
 ثیدطا اذه یباطلنا لجدقو [ جعدالجر مه ] جراولا ثیدح هنو هد هی
 رخآ ريخ ق یوردق هبال دلللا داوس ىلع انلوات ا١٤ لاقو هعیج دلما داوس ىلع

 | زولوازاج نیفلوا لیوأت ریسفت هلا دونا هلغلوا دراو هلیئرابع دوسا لجر مآ |
 ۲ بخش تقی جا درک یوم
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 1 4 جردو هرو رایدلا موسر حایرلا هشغت راص اذا ج راد پارت لاق هدروپ

 عالمو قفر بویساو  رکصندکلنیتح و ندکلشکر س هدننز و: هح رحد ) ةحمردلا (
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 ندلو هقانو ةبوعص دعب نال اذا سرفلاوا لحرلا جرد لاقي رد هنسانعم قلوا

 وطب و اهدلو تجر اذا ةفاسلا تحرد لاقي ردهتسانعم قاقاي بویلزوا
 اذا هقاثلا تحرد لاقب رد هنسانعف كتك بو رو هرزوب ت وکنم یی تو

 هبیشک نیرو ینلاص یتلاص هبا اداو رک هدننزو طیالع ( 2اردلا ) ابید تبد

 هدنزو هحرحد ( هحدردلا ) هیشم ین زنم لاتحم یا ارد وه لاقي روند

 ] اهدلو تعد اذا ةقانلا تجدرد لاق ردهنسانعم قلقا هنسبروای یدنک هقان

 هم ( ةجردلا ) اجدرددق لاق امم دوم اقفاو اذاف ردنرابع ندکموس هل وفص و

 رو ىع ةقانلا ترد لاق یدنل وا رک ذ هک ردیفدا مو هدنزو هح رد

 یرسکكتءزمه ( ج امردالا ) یدنلوا رک ذ هکردیفدارمو هدننزو جارد( جاردلا )

 319 دا قالح هکردهتناتغم تامونک هناخاتسک تاجا ءریرب ههیسهدش فلفو
 ح ورد هک یدا ردا یلیصا كن هک خم ردا نذا راغب ضد اذا ماع جردا

 | ردهتسانعم قلقوص قرهلوا نابنپ بون ریک ندفارطا هرخا هتستر و ردندنسهدام
 | هکهزاوردهلیخف كنسو كلاد ( جماوردلا ) هيف ارنتسم لخد اذا هيف جردا لاقب

 | ولقرط کیا هکرونید هرب هحراو هننوپ ندنشاق توا كن ربا تآ هکردیپرعم یسراق
 گرد یفدارمو هدو حیارد هلو ( جیاردلا ) ردیکتا هلطف تكنسهفت كورا
 و و ردند-نعاونا تآ هلیحف كنهمصم یاز و كلاد ( جریدلا ) یدنلوا رکذ

 فوم رلیدلق ح وتفم للاد هدقدنلوا بی رعت ردلب رک كلاد هکردی رعم یسراق زبد
 لوش دا هدیه باب نکل یدلیا ناب یتفیدلوا فصتم هلکنر هن روکذم.لیخ

 نالوا هدندسج راس قلهایس لواو بولوا لئام ههایس یرلقادود و یزوب هکردنا
 رولوا هایس ینوش روق قلهایس نالوا هدندسح راس هلوا دشا ندقله ایس

 لطم زيد هدیسراف تاغا كلك ردشلیا ناب ود رربد هزید هدیس راف اکاو

 هک ردسفم لا زون قتمارق و هلول نالوا رمبعت نغای ةصاخ و نول و :كنر

 ردقحهلوا رغ هروک هننای هرزوا روک ذم هجو كقل وم ردق- هل وا -غاب یدلوا
 زیدبش هدیسرافو رولوا ید هدراج و بذ ضعي ردلکد صو صع هنآ و و

 هنا كفلوم تیام رونلوا ریبعت نغای هراق کا هک ردیالوا هایس كب یرلکدد

 دولوا زغاب نالوا ویوق یسهرهج بولوا زوب لوک یتمارق یساضعا راس هروک
 1 ردقح هل وا غاي هن هک ردشع | ريسقت هلاویح نال وا كر هايس اقلطم عمق تحاصو

 ۱ كجو كح وک عون رب هدشنزو ثدح ( جسدلاو ) هیشنزو نسخ ( ج.دلا (

 هکر دیمسا
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 هدنن رب یهلا جاردتسا عقاو هدنسه رک [ نولعیال ثمرح نه مهج یادی 1 وپسا ۰

 لابقاو عح ةمادا کا العو لج قح ترضح هک دليا دید ینسهیطخ و مرج

 هلقمردتنوا یراففتساو هوو رکش بودیا ددح یتناسحاو تمعن یسهلوقم تلودو
 ندئرخآ ردنرابع ندکلیا تیر هحرد هحرد هنباذع و بضع یلاعت۔هللا ذاعم
 الیلق الیلف یهدنب لواضعبلا دنعو رونلوا هدسهاشم یربا ید هداید رظن عطق

 هجرد ردنرابع ندکلیا لاهما هلکمالیا ذخا هتغب بودا كالهاو ذخا هل ردت

 الیلق هرج ءرلا هللا جاردتساو هد راصب فلؤم یک كليا داعصا هنابدر هحرد

 مموطنتس ندرلطعب بغارو ردرپ لأم ردشابا ناي هدهلترابع باذعلا ىلا الیلق

 رولوا ترابع ندن رالافغا هک ردشلبا لقن یتغیدلوا سفم هلی رابع باتکلا یط

 كرهدب بولاق هنکوا هلغففوط ندنسهقرا هلئدش یهنسن رباپ هیسکر لی جاردتساو
 هتلعح اذأ جم را هتحردتسا لاق رد هنسانعم كرو بودب روس یک ررو هسفنب

 ( هحرد ) ءآ وهلا ىلا دعفرت ناربغ نم ضرالا هجو ىلع نعي هست ج رد اک

 جارد و یبعف كلاح ( جاردلا ةناموح ) رددآ شوقرب هدننزو منه هيض كلاد
 (ج ردم) رددآ عضومرپ هدهرصب قیرطرددزنابز هدننزونادک اضعب ردهدننزو نامر

 هدننزو نامر ( جارد وا ) ردعضومر هدنیب ِتافرع هلا قرع تاذ هدننزو مظعم

 روما لوش هلی كلاد ( جردلا ( ردیسهنک كر وهشم ثدحم مان دم نب لع

 رارکت یو فلؤم هیلیا هدنامورفو زجاع یراڼدا ثبشت هکروند ه هلکشم ههظع
 حالص و جم هک رون! وا قالطا هب یا لو هدنزو لبح ) جردلا ( ندا

 اریفس یا اجرد نالف ءاج لاش هلوا طسوتم هننب هق رف کیا دوخاپ مدآ کیا نوعا
 هکرونلوا قالطا هلاقبط ندرلهئرمو هی هلتاحف ( تاجردلا ) صال نا نب

 تاجرد هروکه ننایپ هد راصب كفلؤم رولوا دنلب ندنضعب یضعب یک یراهمدق نایدرت

 هد هیلاع برو هعیفر "هلازیم هدعب روند هنس هنا نابد رب هلتاحف :ردیعج كن هحرد

 تئیه لها ردشفلوا هییشت کا ید موج تاج رد هدکلف کد ردفا |
 یرلنا و رلیدلیا قالطا هحرد هننرب رهو میسقن روق شقلآ زویحوا وح رادم

 لک هحرد ره و هحرد زوتوا ج رب ره هک رلیدلبا عیذو هج ر کیا نوا ید

 هرشاملا ىلا اذکه ردت رابع ند هلا شمل [ هات رهو هیات رشقل | هقیقد رهو هقیقد

 رونل وا قالطا شع هدعرش ناسل هک هدبظعا فالف هروک ذم تاجرد هکرید جیم
 اکا هدنس هعرک [ شرملاوذ تاجردلا عیفر ] وبشا قیقحص لها هک هتن زدریتعم
 ( ج رادلا ) ردشل [ زویحوا هدنابح عفر اریز رلیدلیا حرصت یتغیدلوا تراشا "

 موسرو را آ راک زور دیدش هکرونلوا قالطا هغاربط هزوت لوش هدننژو ج راخ
 ب واق هنکوا هح رارب هرکصندکد لیا هطاحا بو رو ما بورواص هرزوا هناخ
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 هلا هبنپ كضياح ینعی [ ةقانلا ةجردب فس رکلاب ةوشحم ضیاخا اب یثتحم قرا
 ظفل و رلیدلیا هیبشت هب هقات هحرد نان وا کو یهقرح یرلقدت وط قره وا هوش

 ینعی یدنلوا رک ذ اقنآ یمانعم هکر دبور هدهلیاونع هجرد هدتننزو هبنع روب رزم

 طبض هلتاحف یابلا دیلولآ وبا یضاق و ردقحهلوا یروتوق تاودرخ كناوسن
 هک رونید هنسهبرع قجوح هدننزو هنابج ( ةجاردلا ) رولوا نظ مهو نکل ردشلیا

 لالا هدر هەن د ح راش ردا م عت هلکن آ هدقدلش» هکع روب دهی

 قجوح ابلاغ کرد جزنم ردموقم هلی رابع جا هدیکحم نکل ردموسم هلیناونع
 هدفلس هک روند ههاید هحاردو ردشلیا لوهذ ندنفیدنلوا قالطا لاح هتس هب ع
 یدا ررراو هند راصح كرهروس هجا هجا بونل یک هتل آ كن آ هدکنح راصح

 للاخ ( ةحردلاو ) هليمض كلاد ( ةحردلا ) یدنلوا ناي هدنسهدام هکدتت

 ( ذجردالاو ) ردزناج 0 كيج هدنو هدننزو هزه هل كلاد ( هحردلاو )
 ضعبلامساب لكلا ریست هک رد ح راش هنسانعم تاقرم روند هنابد ر هدننزو هفکسا

 رولوا قالطا هردیطع ی واتق شم ولتجز هدننزو رکس ( ج ردلا ) ردندنلبق
 ح ردلا بکر لاقت رد ییبم هنس هطحالم غ واب هتفاط و دهح دا هحرد هحرد

 ىلا عكر نکل یدلیا دييقت هلیزو رکس یو فلوم ةقاشلا ةيطعلا رومالا یا
 هرونط ۱۳ کک ردا )زدیم كجرادون ارز یدا بسنا هسلیا دیش

 هد زو لاعفتسا ( جاردتسالا ) ردص وصخ هرلب ع ردیعما كزاس ع ون رب هیش

 ییدلیا بیرت ییهسک لوا هکردهنسانعم كليا هتف رف هلا هعدخو كنر هبهسکرب
 هدعدخ اذا االف ج ردتسا لاق رد رابع ندکلیا بیرش دوخاي ج رد هماد و رکم

 كلذك داعصا هبارخا هحرد ندهحردرپ ه*یهآ هتسهآ یهسک رب حاردتسا لصا

 لص ۱ رکمدو كر ءداروب س ردهتسسانعم كلما بیارقت اشف اتیش هش رب
 هلسالتخا هتسهآ هتسهآ یتبلق دوخاب داعصا هک الهو راسخ ةر ییدلیا لیوستو

 كلا دارم كاله ندرلضعب هدساسا رولوا ترابع ندبرقت ههبرم ٌهطرو

 جاردتساو رولوا ذوخأام ندحرد نالوا هنسانعم كالهوتومهک ردل وقنم هتسانعم
 لاق رددنسانعم كلنا تبپرق هحرد هحرد یک یرل هاب ناد رب هن هنن رب ی هسکرب

 3۳ ها نارعیو فرط یهتسکر و هما هادا 19 انک لا -هتردتسا
 ردذوخأام ندنسانعم یشم هکردهنسانعم قلق رطضم هراذکو تشک احاج قرهلوا
 ناویح شمروغوط یکی و ضدالا لع جردن هک رت یتح هقلقا اذا هج ردتسا لاقت
 تجردتسا لاق ردهتسانعم كمتر وب هتسهآ هتسهآ بوروشود هنسهسک | یتسیرواپ

 الك هنادبعلا لاعت هلا جاردتساو ابنطب نم هتقلا امدعب اهدلو تعبتتسا اذا قاتل
 نعي هتغاب الو الیلق رنیلق هذخأی ناو ارافغتنالا هاسناو ةمعن هلددح ةيطخ ددح



N4 

 رووا قالطا هیځوق هدشزو ناتک ( جاردلا ) هنم هاندا یا اذک لا هجرد

 هروناچ نالوا رعت کو نوهگیدلیا لاقم لقنبورک سلعت سلج هتسانمم ما
 لفي رګ هدیکرت هدننزو نامر (جاردلا.) ردیدآ مضومرپ ج اردو روتل وا قالطا
 كزان یاو رظنعوخ و بیرق هکنلکک هددنح رد ما شوق نانلوا ریبعت جار

 جارت هجارد هدیسراف ردېباشم هن واک وس ردلکد یراک دد نولکوس ونو ردش وقرب

 ردتفل ید هجارد هدجاردو رارد ج ردن قرهلوا برعم رلب عو ورذت هنولک وسو
 روبص (ج وردلا ) رونلوا قالطا هنسیشیدو هنککرا یک هماجو ماجن هلاه

 هدعب سس یا ج ورد حد لاش روند 4 ندا نارذک بوسا هلتعرس تیاش هدنزو

 ( ج ردلا ) ردهنسانعم هش رطو كسم ردناکم مسا هدشزو ج رحم ( ج ردلا ) رملا

 ءاسللا شفح روند د ول و یرلک دلیا عضو تاودرخ كياوسن هد دزو ر

 سارا روک جارداو هدننزو هیلع زد هج رد ىج هلاه ردهح رد یدرفه هنساتعم

 بیس رولک جاردا يج هنسانعم قیرط رونبد هلو را یدحف ) ج ردلا ( هدننزو

 كعید یدتک بونود هنپ ندلو ییدلک نالف رلب ع هک ردندانعم ون یک بابساو ۱

 هروک در حق زلیدتا تیاور هل رسک كنەزمه رلض ور هدول راږید هحاردا عجز هدرپ

 هنن را تعا قی زطر یورح ره دوخای "دل اب ردیعج تكحرد هرزوا روک ذم هحو

 لثم مجر بول وا رابتعا فاضم فذح هروک ههصکو ردشلوا عج یتیم

 کیو هحاردا عجر لاش ردفا هذ نکل رول وا لوام هل اونع چ یا |

 رد ید ررید حایرا جارذا همد بهذ رب ع كلذک هنم هاچ یذلا قیرط)ا ق |

 هنعاوق ل را وط هدننزو ج راوخ ) ج راودلا ( هد رب كد یدتک .بولوا فلت و ۱

 لوش هلیعض كلاد ( هجردلا ) ردهجراد یدرفع رونلوا قالطا هنیرلقایا ىنعي

 لاخدا هی رد و هنح رف تك هقاب یآ کروند هغادن وق شل رود بوطرد ندهرواحم

 هک ات راردبا كرت هرزوا لاح لوا قردلوا ولغب ینورو یزوک تدمرب ژ ردیا
 یرادنب كننورپ و كنیزوک هدنیح لوا هلغټوط یرو یک یسرو تدالو یهقا |

 هتسهد وک كنسي روا كن هقا رخآرب هرکصندکدتا جارخا یه روا لواو بوزوح

 سح یتسهحار كندلو یدنک ندم آ راردبا ماما هبهقان لوا بوروس یک کرک |
 بولوا عیاض یسیرواب تان یلعوب رولیقاب کا بودیا سایق یدلو یدنک هللا
 بوی یدوس هلتهح و هک ات رلردا هدک دارا دارم ققای یتسیدنک هیرواپ ا 1

 هن راقدلغب هثنوربو هماغ هغاب یرلق دلغر هنب ا رول وا هرزوا راردا لوالا فاك |

 درد هدنح رف لخاد كن هقات هک رد هرواحم لوس هحرد ضعبلا دنعو را ريد ع اقض ۱

 لاخدا هنجرف كنهقان بودیا عضو هبسانم ةيودا هنج هدکدلیا روهظ عو و |
 اوبش ةجردلاب نع نک ] ثیدلا یف ءاجامو هدننزو درص رولک جرد یعج ردا |
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 كمرود ییهنسن یسهلوقم پوئو راموطو ج و هلا تزاج اذا هقانلا۰

 هلی اونع ج ردانععوب هدهرباس.یلوصا نکل هاوط اذا باتکلا ج رد لاقپ ردهتسانعم
aچ رد ید هش ناليرود لوا یتح رده وکس كنارو یف كلاد  

 ضا رقنا یدو هدنزو لاعشا ( جاردنالا ) ردردصااب ریست رایدلیا قالطا

 ردت رابع ندقمامل اق یرلفالخاو باقعا الصا بوک هلطاب هلقو موقرپ هک ردهتسانعم <
 كنارو یحف كلاد ( ج ردلا ) اوسر قنا یا موقلا ج ردنا لا یک هیسابع ءاقلخ
 لجرا جرد لاق رد هنسانعم نیک بوک هنلوب یغوط 2 وكس

 كلبا دوعص هراهبرمو هحرد كسکو و دلیدست یضم اذا عیارا بالا نه ارد

 بتارع نوسلوا یونعم لرکو یک یرهیاب نابدرت نوس)وا یسح رک رد هتسانعم
 ندمالک دوخای ندبهذمو ندو بنارلا ق دعص اذا نالف جرد لاق یک هلع
 مزلا اذا نالف ج رد لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم كلبا تمژالم هعضاو قیرط

 لجرا ج رد لاقي ردهتسانعم كع یا.جارد اعادو مالکلاوا نیدلا نم هجا
 ردهنسانعم قمارضوا بوسا هلتدش هرزوا هنسنرب لیو جاردلا لکا ىلع ماد اذا

 هلق ردکبوکهرزوا ضرا هجو هدنکوا بویمردلاق هاوه یهنسنلوا هک هوش

 واج ايرج هيلع ترح اذا لوالا بابلا نم اجرد یصخطاب غرا تحرد-لاش

 هلنیتعف هدنو و نوهکیدل رود روند هزاموط یرلقدزای و زای ك راک راس لرلط اطخ
 شل رود رد هنسانعم كم رود ییسهل وقم بو و باتک جرد و یر كبغار ردزب ا

 نوحا قرف تنی ردصم هلعسا رددحیو ید :ئط هک هت رولؤا قالطا هد هب هنسن

 نوعا هظفاع یراکدلیا رببعت جرد كرلطاطخ, ايلاح سپ راردیا كب رحم اضعب

 ید وب هلل رک كنم ریه ( جاردالا ) ) ردینبم هنغیدنل وا یطو مضو ء رعا دغاک رخآ

 لاق ردهندانعم كلبا لاسما بویمروغوط زونه بورک یتس  هننسهقا هبک
 كمرود یهتسن یسهلوقم بولو دغاکو مج , او هنسلا تزاج اذا ةقانلا تحردا
 جارداو حج رد هروک هنناب امت شب هاوطاذا راموطلا ج ردا لاقب ردهتسانعم

 یعنا رول وا هحرد هح زد ڭكەرود ین هنس رب ا رپ ز رد زاجم هدنتساتعم كم رود

 لامعتسا هن_ساتعم كح هام ات هتسهآ هجا یوض هل ا هغوق ندپ وق جارداو

 نو یرلح وا ی ۶ كن هان و قفرق ا ج اذا ولدلا ج ردا لاقب رونلوا

 ( ج.ردتلا ) اهفالخ | رص اذا ةقانلاي ج ندا لاق رونل وا ام هنسانعم قلب

 هاوط اذا اے ردت تاتکلا ج رد لاق ردهنسانعم كمرود دو هدننزو لیعش

 هحردهحرد هک ایوک رد هتسانعم كليا ناو و بات ف 44۰ ردد ةص تیاه یهنکرتو

 تقض یا مالاوا ماعطلا ىنجرد لوقت ردکلیا غالبا هم تياغو تقاط تیام
 لاق رد هتسانعم قعرد راو هل أت ڪنو هحرد هب هنسن رب یعدآ راي یئیش ربو اعرذ ك

 هح رد
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 هنناوعاو مدخ كراج و جاجو هرليجارک ینعی نوراکم هللابعتسا هدنسانعم عج يک

 نا ثیدح عي ثیفلا هتمو رایدلیا قالطا هرام نالوا هرزوا رقسو رنو

 لاق جالاب اوسیلو جادلا ءالوه لاقف اه رکنا نیه مھل ۱ ىف اموق یأر هنارع
 حالا عابا جادلا ةيابنلا ف لاقو راعلاو ناوعالاو ا ادلا فلؤْنا

 رفسلا ف نوعسیو نوید ىا ضرالا ىلع نوجدي مال نلاج لاو ءارحالاو مدل اک

 تکو ام هانعغ تیا الا ةحادالو هحاح نم تکرتام ها لوس را لحرهل لاقاماماو

 ىف ءاجو ةجال عابنا ةجادو, هنک ردقو الا یصاعلا نم یسفن هيلا یتعد ا

 روهشلاونوعجارلا ةجادلاو تيبلا نودص قلا ةجاملا باطلا لاق ددشتناب ةياور
 لیعفت ( ججدتلا ) ردیدآ مضومرب هدناتسب ع هدننزو الویه ( یبوجد ) فیفا
 تعجد لاق ردمزلتسم یلط هک ردهنسانعم قفل ولب ییالباق یزوب كوک هدننزو
 عاطرب هدند رو یهلسق نمدق هد او روبص ( ج وجد ( تيغ اذا اچ دن ءایسل |

 ( جدلا ) هنتسانعم ةلوج روتید هتسهود كوي يخف ۵ زلاد ( ناجديدلا ) رددآ

 ردهنسانعم كعروس بوکح هدزوارب یهنسنرب هلیوکس كولم یاحو یصف كلاد
 لاقي رد هنسانعم كليا عاجو هبصم اذا ثلاثلا بابلا نم اجد "یشلا جد لاقب
 هل سنک كالاد )جا رحدلاو ( 4یف فالاد ) ةجرحدلا ) اهعماج اذا دیراخا 2 در

 "یشلا ج رخد لاق رد هثسانعم قفلرا و عف كىا (ج رحدتلا ( رد هنسانعم قلراو

 قلاو هلیسهین لوعفم مسا (ج رحدلا ) رودحیف عیاتنیا ج رحدنف اجا رحدو هجرحد

 رودمیا ج رحدم "یش لاقب یک ینلراوپ پوط ردندنناش قفل راو هکروتید هي هتسن
 کیدرتوک بویلراو هدنزرطقدنف كنکجو ناغرصوا لی كلاد ( هجو رحدلا )
 لاقب ردهتسانعم كمرو هللاصف ( ناجردلاو ) هلیض كلاد ( ج وردلا ) رونیدهف راوب

 كبغارو كساسا هکربد ح راشیشم اذا لوالا بابلا ساناجردواجورد لج لا ج رد
 هتس آ هتسهآ 1 ردا د وعص هنس هاب نایدرت یتعی هبه رد هداموب هروک هنناپ

 هک رلیدلیا صیصخم هنننرول تك وشو نایم نوا ردعو
 ج وردو ینا ردم ود ص هع" رول ید هدح ایصم اعقاو ردن رابع ندکع رو كر هیلکعا

 جرد لاق ردهنسانعم كفکوت بوک یعی قلوا ضرقنم تعاجو موفرب ناجردو

 ثلبا تافو قرهیلاق یتیرذو لسن الصا هدورک هسکرو اوض رقنا اذا موقلا
 2 رهیلیا لودعو فق و اعطق هنلو نالوا یک واسم هسک رب ضعبلا دنعو رد هتسانعم

 یضهوا السن فلخم ماذا نالف ج رد لاق ردهنسانعم كقکبوشواص یرشوط
 قرهلوب صوص یانعم یربره كرلنوت دهرا تاه رد را ۲
 یتسهقان هبکو رولوا لو هلف نایغط هره هدنسهگوا هدارو سب ردو
 تجرد لاقل ردهنسانعم كلیا كاما بویلیا لج عضو زونه بودا نارذک "
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 رو سام تلط تدش قلوک ارق تیافب یدو هل د دشت تیجو یعض كلاد

 هش نالوا هایس تیاغب هلی كلاد ( یباجدلاو ) هدننزو ده ده ( ج دحدلا )

 كلاح, یا یجاجدو ج دجد دوسا لات رونلوا دارا نوجا داوس دیک أت رونید

 هتف یایو ىحف كلاد ( ىبوجدلاو ةجادجدلاو ) هليعف كلاد ( ج وجدلا )
 5 لاقو ةلطم یا ةجادجدو ج وجد ةلیل لاقي ردهنسانعم ٍلظمو وک ارق

 هلیصف كيجو كلاد ( :اجوحدلا ) ظم یا هبشتلا ىلع ج ادجد رحم لاو رظم یا

 ندججد نالوا هنساتعم رغس ءاخرا رونلوا قالطا هب هاب ولع رک هان ندرب

 هدشزو ثدحم ( جدلا ) ضرالا ىلع ٌهطسبتم یا ةاجوحد ةقان لاق ردذوخأم

 ا رولوا قالطا رک نالوا هتسارآ هلحالس دزو  مظعم ( جدلاو )

 جرخ بهو ] ثیدح قو ایابنلاق لاق حالسلا ف كاش یا دمو ججدم لجز
 هلقش اد. ور یشع یا ج د هنال هب مس مات حاس هيلع یا [حالسلاف اعحدم تولاج

 هروناجنانلوا ریبعت ی رکج چ دمو ےج دمو تيغت اذا ءاعسلا تعجدنم هب یطغت هناللیقو

 هتکشیق جدت لاق دهن انعم كنلحالس هدننزو لعفت ( جدلا ) رووا قالطا
 جد لاق رد هنسانعم قملوک ارق هدننزو لزلزت ( جدجدتلا ) هحالس ف لخداذا

 لاق رد هنسانعم عقفلوک ارق یخدو هدنزو هلزلز ( هحدحدلا ) ظا اذا ليللا

 ا رد متسانغم قم اج هجاجد ودا جدو جدو ظا ادا لیلا ج دجد
 نعي رولوا ثلثمو هلیحف كلاد ( ةجاجدلا) جد جدب ةجاجدلاب حاص اذأ لجبرلا

 هتسشیدو هنککرا روند هشوق یکناخ فورعم ا ردتغل هدهلیئالث تاکرح كلاد

 فا" سپ رونلوا ریبعت قواط هنسیشیدو سو رخ هنکک را هدیکر روسالوا قالطا
 كحراش ردنوحما قرف یبیدنج عج هللا درفم هک یک هطبو هماج ردنوعا تدحو

 جد جیراجد اضعب و یک بتکو باتکو قثعو قانع رولک مجد د یبح هژوک هننای

 قالطا هکلبا قمو رب هجاجدو ردذوخأم ندنسانعم كعرو هتسهآ هدامو و رولکی

 نالوا یسهمزال ةفيظو یرلهقفنو قزر هک رونلوا قالطا هنلایع كنيثکو رونلوا

 ردیعما كنهسکرب هجاجدو لایع یا هجاجد نالفل لاقت ردنرابع ندصاخثا
 یباجدلا نأ عانغلا واو ردسقل عاشرب ندتعاج ثرالا یب ( جاجدلاوذ )

 دبعو نصطا نب قلطا دبع یدیفحو نسحو دم یرالغواو رصن نب هلادعسو
 ندیشاوم هدننزو ناضمر (ناعجدلا ) ردندنیئدحم نويجاجدلا نسصادبع نب عادلا

 ردیک پوبرو هجم اب هجا هدنسهبکا كنسانآ هک رونید هییروای ممادوس لوش
 جد یدیا چاد لصا هدشزو جاح ( جادلا ( هلاه ردهناعحد نوم هلوا

 لامعتسا هدکعروب اقلطم هدعب رد هنسانعم كعروب هتسهآ هکردلعاف مسا ندنظفل

 یسک جاح ینوب رابح هدعب رونلوا قالطا هیسک ندبا ییسو ریس جاد هلغغلوا

 ېک
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 »عرب بس سس سس سس سس سس سست تم سس سس سس

 أ تم یرب روی رلیدد امد شرالا تی مد قرهلوا ندا باب الثم رلیدلپا
 یدلبا داکنو شش رب یر هلا ر هفوکش نوک انوک غب تابا هفلتحم راه زا .بودا

 ىلعو ا هاب هکر دل افق یقزو شعبلا دنع ردش علوا التجا هدنژوو ةن ساتعم

 هروک هلوا ر لادا هاي یر كنهدح وم یاب هل ف یعصد رد ابد یلصا لوق

 تساسا كاذک هلا هدح وه یاب رد اید هر وک هيا ها هرتحم یاب زد مجید یعج

 رطذا جد نولوش الثم ردزام داوم نالوا فرصتم ندنسهدام جاید هر وک هنبایپ

 ج اد یج كنظفل جایدو یهنا ضار اب ایز اذا اد اهګ دو مضلاب € ضرالا

 چ کج اید ورد ی بم هفالتخ | نانل وا رک ذ هل اهدح وم یاب زولک مجاابدو هلا همت یای رواک

 هییشت هروک ذم ھوا فیطل یادناوق قشم و یرلب رو هزانو

 هی هنسڏ نجوا نو هلح ابد ق۶ ۱ شاید دوو مظعم ( جدنا ( رددغلوا

 نیکرچ یسهینبو تقلخو یشابو ح اسیدلاب نیرم یا حج دم ناسلیط لاش رؤتید
 سارلا ف یا ی ريع و لحر لاش روند هباویح و ناسا نالوا جو

 شوشاب ج.دمو ر راس ها دض د وخاب ردن وا هلا زا یاس كن وب ۱ رهاظ قلا و

 رد ر ک دید قالب دک رم رول وا كوي ی اب هکر ونلوا قالطا هع و رب ندنعاوا

 ( جدلا ) رول وا نیک رح یشابو محفنم یرلکلپ هک روند «هننش وقوص عونرو

 دا فا ارز روذوخ ام ندنظز) جایدوو ردهنسانعم د فو دحا هد زو نکس

 رادلا نام لاقب رد ض وصح هیش ماقم و و رد زلت ز رادم دزایدو دالب ناسا

 هراسخ نالوا شکلدو پوخ یک جابد هجاسد هروک هنن رلث اب كناماقم جاش و

 نالوا هدنعو وم راسخر كنهدیصق و باتک هدعب روند ناتج ابد رو وا قالطا

 قالطا نوح رلقدل وا نمو رہ هلا عیادب عیانص ردشف وا قالطا هجاید هنس رام

 ,هتحاسد نوصي نالو لاقي رردا لایعتسا ید هد راسخ :اقلطم هلی ەقالع دقو

 كلاد ( جدلا ) ةربم تناكاذا ةنسح ةجابد باتكلا اذهل لاقبو ءادخ امهو
 بداذا ییاثلا بالا م نه اد جد لاق رده سانعم ا هح اب هاي يخف

 هددحاوردص وصحم هتعاج د هرزوا ییاور ت بم کس نا هکربد د حت راش رسل ایف

 قلناکرزاب هبسکرب جج دو یمننا اچجد نوجدب موقلا رم لات لو لابعتسا

 یهدربو ر 3 اذا نالف جد لاق ردم زلتسم یرفسو ريس 4 ردهنسانعم كلبا

 هدنزو ج )ج دلا ربسلا ی را اذا لجرلا ج د لاق رد هنسانعم كمرویلاص

 )ج دا )فک و اذا احد تیبلا ج د لاش رد هنسانعم قفَأ ند روم یعطص كن ةا

 یاربطو یشاط مجدو ردمساهک رد هنسانعم تلظ ثدش قلوک ارة هلیسهدای ز هلت

 ) هالا ( رول وا چ ندنظفا ج وحد هروک هکو رواد هرلغاط نالوا هایس

 سس سس وسواس رو



 نالوا بيصمو تسارو ردععاوب و ردهتسانعم كعرود هلق را نم هلوصو هغاص

 هدنوب بیصم یأر یا ةجولقک ءاج لاقب روند هجولحم یخد هریبدنو رکفو یأر

 تی ندنسهلج راکفاو ءارآ هک ایوک ردزاجمو و ردنوحما هغلابم دوخای هیعسا ءاه
 دوخاب ردکعد ات ات رکفو یار شغل وا و چ هلسس یتباصاو ماکحاو

 رد یتیم هدتسانم یرلک دلیا ربذب روص هلا هشیدا برض هل وص و هنغاص لرییلصم

 اوا قرت يا ندمت .دوخاب ندضرم هنیتعف ( ےل ۱(

 ضرم نم ینعی رتف اذا میارلا بابلا نما لجرلا ج لاق رونلوا ریبعت قلوا
 ردهنسانعم قلزو» امرخ و نتنا اذا معلا عمخ لاقب ê ققوق تاو بعتوا

 یرشمو یوح دوخاب یهذم و هدیقعو نيد كن هسکرب كلذک دسف اذا رجلا ج لاق

 یهسکرو دسف اذا/هقلخوا هنبد ممخ لاقب رونلوا لام و هاو ا

 ہرکذ ءاسا اذا انالف ےمخ لاق ردهنسانعم كلبا حدقو مذ ہللا رک ذلاب ءویس

 هب رق رب هدنساضق نیز راک هدسراف هلیعض كلاخ ( ناعاخ ) ردیعا ثاجررب محو

 ندتلع رب هکرونده دهقان لوش هدنن زو هح رف ( ها ) ردبدآ عضوم رب هدنن رق زا ریش
 ( خلا ) ةلمل ءالا قوذتام یا هصمخ هقا لاق هلوا رمحا وص اعطق ىا
 اهدساف یا قالخالا جم لخار ن لاه روشید ههتسن شقو او ا و

 ردهدلبرپ هدنتسهکلوا سراف هدننزو لفق ( جخ) هدننزو بارع هلو ( جانخ )

 رد هنسانعم رکت تلیا غامدو رک هدننزو هحرحد هللا همحم یاز ( هج رنا )

۱ ۰ NEE جی 

 | دج نب دعاصو یارملاو رع وا نالوا هی سس هارد ارا ی
 ۱ ٠ ردنداروا ناياجولتا یناوتسالا
 كلبا نییزنو شق هليوكس كنابو ىف كلاد ( جدلا ) 4 للا لادلا لصف

 هدننزو رانید (جابدلا ) هشش اذا لوالا بابلا نم امد هد لاق ردهنتسانعم

 شرا رونلوا رعبعت ابد ید هدیکرت هکردی رعمیس رافیایذو و ردیعما فو رعمشاخ
 هللا راصتخا هدعب بولوا فابوید یبیسراف لصا هدنابرعمو رولوا كپا یراو
 قاب یتلصا :ذخالا دعب رلب عو ردموسم هرزوا قوا جابد هلس رعت هدعب ابد

 ساقلا مدع هرددصم نالوا هدنازو باذک هدعب پودیا لیخ ج ابد هلبا هددشم

 نایب هععرون ید هدنسهلک زاد هک هن رلیدلیا"بلق های یالوا یاب هکایوک نوا

 ترک هدعببولوا برعم هرزوا روک ذمهجو جاپید هروک هنناب كحابصمو راردیا
 لامعتسا هنسانعم نییزنو شقنو ذاا هغیص ندنآ بودا فرصت برع هللامعتسا

 رلیدلپا

 للف كيم ( هحولخلا ) ردیرعم یسراف كنلخ ویو رولوا ندنآ یروموک یژثکا

ss۳تن تف دا سوپ ی ے اچھی فو 0 ی  
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 هغانح نالوا ندجاغا و رضلا نم مرش اذكو ربنا وهو جالا ربع لاش یک
 بذج هسانعم لبح روند هاو ردا بذح ریذک ءام هک ردقانح كوب دارم رود
 روند هب یک هیچ وک ندیک ناثلوا ریبعت لودع جاو .N قلوا ندنباش

 قالطا ا هن وکر بوسنم هب ه رق ما لودع هدنب رګ رک لودعو

 (میخالا) ردیدآ كغاط رب هد هکم مجلخو هلم كلاخ رولک مخ ییج كجلخو زردیا
 هل وص هاکو هغاص هک هدن زو لعق ( ار رونل واقالطا هبایخد و هدننژو جزا

 بذح ی هنسن لیقرب هک ایوک ندههسانعف ثكعرو انجز قرهیلاجو و كرك

 ايش بذتح اماک ینعی لیاتو ككفت یا هتیشمق ح ولفلا م لاقب یک ردیا عزنو

 ح لاقش رد هنتسانعم كلبا با رطضاو تکرح هوا یرو ةر ةمو دنع رص

 هن آ یوص كباپو تسج هاب مک كن همه ( جاخالا) درو برطضا اذا "یشلا

 لرد قند ملح رد ردح هکردیتابن كدنوا ردارم ردیدآ تابنرب جلخاو رووا قالطا
 ریما رلیدنا ندنهو رک نالیع سیق نب ناودع هکر دموق ر ند رع هديت ( ۱ )

 هي هنانک نب سضالا نب كلام نب ثراح یرلن آ هنع هللا یضر مظعا قوراف نینمزولا

 یرلن دب جو رلیدنلوا هیمحت هلا یخ نوحرلقدلوا عارم ندناودع یدلیا قاحملا

 دینشم و د وکشم یرلبسن و لصاو ردد رفم جلخ روند هراد-ک نالوا راد هشعر

 ( اغلا ) نوحغیدلوا هعزانم هدنص وصخ یرلبس روند هتعاجو هو رک نالوا
 aks كش هدنیط هدامرپ , هلتتسانم و رد هنسانعم كم ردشکعن هدنزو لعاش

 هوا یرب یلق ود رد ياو هسخو ردیلیو اب هک روتلو ۱ لاعتسا هدنسانعم

 هکر ید حج راش هیف یو یا " یش یردصق جاع لوقت رد رابع ندکمردشکح

 ررید مومها تا هدر كد ا باعیتسا ندفر طه مومهو مو ی هسکرب

 معلا لیلق هلیسهینب لوعفم مسا ) تخم ۱) رکح هفرط رب یربو هفرطرب یرب كعك ایوک

 ( نر ) معلا لیلقیا ر لاقب ردع زانم یا هک ایوک رولوا فصو ههج و نالوا
 فال لا دبعو ردیما لجررب هدننزو لمد ( حر رونلوا قالطا هلع دیعب هدنن زو زلف

 یرکید هک رد دزابز هدهروک هتفلکیا هدننزو فتک ( ےح ) ردندنیعبات عابا خن

 مان ثراح نب سیق هلی كباخ ( ملا ) ردیشل رعاشرب رولوا هلبا هر وکم یاخ
IN(ةلاخلا ) ردب دآ شاخ وللف هن وکر د قو تاعک ( ج اللخا ) ردیقل  

 ردهنسانعم كمردشکح هوا یرب یسهشیدناو رکف كنهنسنرب ی رطاخ هدننزو هلعاقم
 داع ندنیعبات هدننزو ریما ( جام اوبا ) رکف هنم ینعزات یا ما یلق اخ لوقت

 ) جلا ) ردندنر امف دیش ر نوراه ىليقعلا جلخو ردیسهبنک یرضلا عرش ن

 ردیجاغا ماچ عونرب رجشوب رولک ځالخ یج ردبرعموو رددآ رجثرب هدننزو دن#ت
 درلیح رومد رولوا هیبش هنحاغا نیلا روایزود یسهلوقم هطاوفو قانح ند
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 لچر لاقت رونید همدآ دنمونت ولتا هلیسهدایز یدوجو هدنیزو طبالع ( عفاناو )
 تسس هک زوند هیسک لوش هدنزو یطبح ( جفا ) معلا ریثک یا مفانخو ناخ

 هدننزو هجرحد ( ةجرفطا ) هلوا نمار هرشو هربخ الصا هلغلوا هپلوجو كوپاسو
 كزانو مرت هدنازو لجرفس ( چرفللا) ردهنسانعم قلوا سیقنو بوخادغ

 لینوکس كمالو یحف كناخ ( لا ) ما یا خخرفخ نصغ لا روند هثیش

 بایلا نم اعل "یشلا لخ لاقب ردهتسانعم كمکچ یرضوط هیودنک ییهنتسنرب
 دخ لاق ردهتسانعم كليا تراشا قرهدانوا یتشاقای یئزوکو هبذج اذا یناشنا

 مخ لاقش ردهنسانعم قمرابوق بوکح ندنرب یهنسنرو هزغ اذا هبجاحوا هنیعب

 رغ بولوا تقیقح هدنسانعم عزو بذح هروک هننای كساسا هعرعنا اذا یثلا
 مخ لاقب ردهتسانعم كليا كىر مخو ردعرفتم ندنآ هلتعالم ررب یناعم اتو

 ندکلیا بذج ه هلغشم هک ردهنتسانعم قلق لوغشم هلا هنسن رو هکرح اذا "یملا
 كمترودو هتلغشیا ايدلا روما هتعلخ لاشو هلغش اذا انالف مخ لاش ردنرابع

 لاق ردهنسانعم كلبا عاج و هنعط اذا خراب هسلخ لاقب ردهنتسانعم قمحاسو
 تنسهقال دوخاب یدلوو ردرلتسانم قلوا بذح مزال انعم کیاون اهعماجادا اهحنخ

 هتعقان دلووا هدلو مطف اذا نالف مخ لاقی ردهنبسانعم كمسک نددوس ینکش وک

 كلذك هلغلوا موس رم هلیئرابع هتذح لاق اک هتمطف اهدلو ةآرملا تعلخ هدساسا
 رد هتسانعم كعرکس اضعا راسو زوک هدننزو دوعق ( جوللنا ) رد رعشم ینتی زاجم

 لاعتفا (ج التغالا) تراط اذا لوالاو ىناثلا بابلا نم اجولخ هنیع تلخ لاقب
 1 جلا ) تعلخ ینعع هنيع تعلتخا لاقب رد هنسانعم كمع ركس اضعا یخد وب هدنزو

 هلکع رو یدازوا نوزوا دوخای ندکلشیا قوح یرلکک ېدوجو كنهسکرب هلنیټڪف
 بایلا نم الخ لح زا مخ لاق ردهنسانعم قلزص بو_ رغآ یشا ندقنرو

 هاو دساف هنسنرو بعتو یشم لوط نموا لع نم هماظع کتشا اذا حبارلا
 هیهقا لوش هدننزو روبص (جوللنا ) دسف اذا "یشلا میخ لاقب رد هنسانعم قلوا
 یدوس هلغفلوا عزت هلیبس كالهو ځذ دوخاب مطف ندنسیدنک یکشوک هک رونید
 هکرونید هبهقان لوشو ابنیل لقف اهدلو امنع لتخا یا ج ولخ قان لاقب هلوا شک

 لاقب هلوا ردیا عزنو بذج یک روب هک ایوک نکرروب هلقاوا هدنورو تسج تیاغب
 هدینادو لوعفم یتغع هدلوا یاسنعم امعرس نم ریسلا 1 تناك اذا ج ولخ قات

 پاڪ« لاقب روند هدولب قوج ییوص لوق لع هدنک ارپ ج ولخو ردلعاف ین
 هتسانعم رهن روند هغمریا هدننزو ریما (مجلا ) ءالا ریثکوا قرفتم یا جولخ

 ندارد هدنلکش رنو ردشفلوا قالطا نوحما ییدنک بولیکح یدازوا نوزوا

 لوبناتسا خلخو ریمزا جلخ رونلوا ریعت روک هکرونبدهبهعطق شاړآ بولیکچ |
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 مج كب یسهنح كموقرم ردهتسانعم قلوا هنا مظع ح رخ لصا ردندنلاج ر

 هکر وند هب هقات لوس دا زا بارع ( ج ۱۰ ها ) رلی دلی ا بیقلت هلکنا هلغل وا

 رفعح ) ج را ) هلوا یک شوا كانمرو ا یسیرد هدقدنلواط بور وم

 هدر راید وب ندنهاسقا سودل هکر ديما كنلب بوئح لوق لع كلی عور هدننزو

 كند رپ ندبا رک راصناو رونید ۸ الت زا 2 رزرو رد رک دا رمیعت لی هلق

 مانلیق یراهدلاو رد راردارب یسیکیا ردهلسقر ندرلنا ید سوا هکهبش ردیعسا

 رد ) هتفایت رهش وید هلیق انب هلتبسن هنن رلهدلاو ردي رالغوا كن هبلعتن هثراح ردن وناخ
 تعجادا داخلا تحر رخ لاش لس 2 ی اتم قیسغآ هدننژو هح رح د ) ةحرزملا (

 و 7 71 لاش ر د هنسانعم تكعء رو هلتعرس هدنزو جرحت ) عزا (

 هغحال آ شم ةو ط ندا دو هدنزو ریما هللا هلم نیس ( مچرس نا ) ع رسا اذا

 نوب ريح هل اافو نيس ( ج وفسیلنا ) رول وا مکحو یوق e دیک و هاب آ دوخاپ
 كروحو روت وا ریبعت تیکح هک رونید هنکد رکح قوپ ین نطقلا بح هدننز و

 ردصوصحم هنس هتسارڪ یشع رشت لوق ىلع روند a اغا

 لصاح ندن 1 شعلا TEEN ی ره وب تیبا هدنء و زا هدف رف زرمشع و

 لاش هن انعم هییقس ناکس هک هدنم ود یک هلاه ( ةحوفسملتا ) رولوا

 لعفت هلا همخم داض ( فخ ۱ ) ةنيفلا ناکس ىا هج وفسيللا دنع ح اللادعق

 ( جاضحالا ) تعخجو تج ع اذا ةاشلا تجضح لاق ردهنسانعم قسغآ هدننزو
 رد هن سانعم كليا لیم بولیک | یک كیراچ یرغوط هفرطرب هنسنرب هدننزو لاعقنا

 لاقب رد هنسانعم قهزوب هلیرسک كره ( جاضخالا ) غاز اذا هفخ جا لاقب
 هّطب رونید هنناتسب نواف هدنزو لیدنق ( مرضانا ) هوضقن اذا مالا اوجضخا

 عطب اریز رده یخدلوا هلغلوا موم هدنناونع ههطم مرده شعب هتسانعم
 صوصح هنعسف هود هلع كنافو كناخ ( غلا ) رد هیانعم رب هدیسکیا حطو

 ږدیشال ندفعض هکرول وا كا هزر یرلقایا نکراقلاف هروک هناي كحراش راک رب
 هباصا اذا عبارلا بابلا نم اعیفخ ريعبلا يفخ لاقب رولوا ردصم هدان عمو عفخو
 یدرفم رولوا ثبان هد نم" وم عير هک ردبیعما تاب لق آ عوار حفخو مفسا
 لاقت رد هنیسانعم كلبا عاج حو رد نيبم هلا لد رخ ناب هدناد رقم رد هیفح

 ان الف فخ لاقب ردهنسانعم قعضآ رلکحا ندقلنغرو و اهعهاج اذا ةأرملا نخ

 (جفخلا ) ردیدآ نطب رب ندنسهلسقماعینب هلیصفكناخ ( هجافخ ) ابعت هقاسيتشا اذا
 ءام یک یراوص ییوق هلوا یبآ هلو ولتط هن هک رونید هبوص لوش هدشنزو رما

 هفرطر هدنشز و لعفت ( فا روند همدآ نوزو یفیعضو هنسانعم بیرش

 هدنزو ذغنق ( عیفنا ) لام ادا *یشلا عفت لاقب ردهنسانعم كلکا یرعوط

 ۷ : لوا
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 ER ید اف داخآ ردا ضبق هرحما یوآ یاطسو ویو سهنح نالوا"

 ددع نوا هدانج ردص وصح هنهاپا و هابس :كت آری میام تان دقعو زا هرز وا

 . || بوردشلیا هنف رظ جا كنحوا كماما نجوا یننرط كن دیایس هکرول وازوب هدلاعش

 E هزو زوقط رول وا زویکیا هدا رىنى کب هداتع كلذك ردا ا هدنکش هقلح

 هنساطسو و رمد و سصنخ كناري فولا دقع و رد هرزوا سايق لوا ردق
 هداتع و بولوا كی هداربب ددعرب هدانع سپ ردیلحم داحآ هدانع هک ردص وصخ
 وا های لاو ردفا كي زوقط اذکه نولوا هتلی ییا هدا یکیا
 قالطا .د وقع كن وب و هتشیار ونل وا مایضتساو هراعتشا ندد وقع ترازو تا طا

 بلا هحولالع امد نل عداو نیرکاشلانم«نکو اهظفح اف ردقح هلواو یرلکدتیا

 ها ضعي A دام هک رد هنتسانعم قععقح هدنن زو لعاش ( ج را ۱ )

 هلا ضبقو هرزوا ضو رع ی کو د وقن ی رک كند رو كاذک هرزوا ضرا نت :

 یس» رک ماکحا هلا صوصحم لصف هد داده اص وصخ هد هیهقف بتک ردقمقح ۱

 ضرالامهضعب و رادلا هاک 1 ضعي EES ناوهو rd راذعا ابا وعسقا لاق زد ورم

 کیس هک جلو کا راب ع ردلعاف هایم ندحورح هدنژو دادش ) جارما

 لاتحالاو فٍرظلا رکو لاوحاو ر وما یقرمصتم بودا ۳ رد هغلابم ندح ولو

 لغات یتش رط كلوخد ر ھ تب ویلیا 0 ا را ردنا قالطا کک نالوا

 "یا جالو جارخ لجر لاقب نوج":دلیا مظنن یروما هلا ج ورخو لوخد کند
 رددآ قلامرخ فورعمر هدننزو ج وراپ (جوراذتا ) لاتحالاو فرظلا ربثک
 دجا نرع رددیهاسا هدننزو هعرح A ردن داوص رب دانا ( هحرخ )

 ل زهرا هدننب هرصد هلا هکم هدشن زو ءا ) هاچ را ( رد دن دم هحرخ نی

 تو ىف كاخ ( نابرخ ) ردوب هيم ثعاب ردقلشاط هراقو قآ هکردبدآ
 ماما ردهالبرب هدنتلایا رواست هلی وکس كنار ( می زراخ ) ردد هح ر هدناهفصا

 یشلا دج ی بجا یحاص كنسدلمکت نيعلا باتک نالوا ىس هدرکفیلأت لیلخ
 ) فر لاو جاقرالاو ) هليعض كرااخ ( ے 3 راتاو نرالا ) ردنداروا یحزراذتا

 هکل زید شوخ نالوا هرزوا هافرو تو AT EET هلبرسک كرلاخ
 چ 9: مسجوا لاقت روند هگس نالوا كزانو مرو هزانو ۳ ۲ فر خو روند

 شیعوا ۰ هاعو لاق روند هبهتسن لو هدننزو ج رخده ( عقرخلا ) مات ضف یا

 فورخ لاق رونند هناویحو نانا زوم هدننزو طیلع ( عقرلتا ) مساو یا مرح
 رد هنسانعم قلآ هرزوا ترکی هنسئر هدنژو هحرحد ( دخ را E رخ

 هلیحف كنهمصم یازو كاخ (ج زنا ) اريشك اذخا هذخا اذا "یشلا عفرخ لاقي
 يسن لس كندفلخ ن هیحد نداحها رو رم رددقل كنهنک مات صاع نب دز
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 هنوک جاق رب موقرم باسحو راردبا هبساح هلیاسح قمرپ نالوا دوهعم هدنرلتب
 برض هرزوا دوهعم عضوو رابتعا تارمشع ییارسیو داحآ ییانع عباصا رولوا

 قیرط رو راردا جارخسا بولطم ددع ندنآ بودا برمض .هلیق رط ءا زاجحم

 :ذئاسا هکردتهج دوقع نالوا یم رب عبرا لاود یراکدتا رک ذ هد هو بیک
 هنس هلاسر صوصخح نامز دعب رد رلشلبا توکس هدنناب بودا لاوسرمقح وب هب» ریثک

 هداح آ دقع یطسوو یصتنو صصنخ ندنعباصا اند هکرد وب لج ردشف وا باد رفظ

 هنام دقع ماباو هبابس ندنعباصا ارسپ دو هنامشع دقع یابباو هبابس ردص وصحم
 هدنسهدارا دحاو ددع سپ ردص وصحم هفولا دقع یطسوو یصنو صصنخو

 یی ردنا ع ه رحا نوا یرصنخ هح نکلا بودا طسب ییعیاصا عج كنانع دب

 ید ییاطسو هدنسمدارا ثلا و: بومو ید یرصن هدنسهدارا نتاو زامو
 رصنب هدنسهدارا میارو رولوا تراشا هددع حوا ىع كچواو هراموب
 مض یاطسو هدیماخو ردا عفر یریرعتخ ناه بودا درب امومضم اط سوو

 عفر ییاطسوو یصنخ و مط یصصنب طف هدسداسو ردنا عور یرصاب و یرصنخ و

 یغاشا نعپ یناف سا دقع لرصنخ بولوا عوفرم اطسوو یصن هدععاسو ردنا

 یرمصت هدنماتو ردهلتهح و قرف دحاو ردنا دم هرعا نیما یحواو مط ییلصفم

 لوا و ردنا ةبوا ید یاطسو هدع سات و ردا هرزوا روکچ ذم هحدو جد

 بوردشلیا هنفرط جا كنجوا كماہبا ینجوا یننرط كنەباہس هدنوا نالوا تارمشع

 هنفلار۲ یطسو هلا هابسس ینحوا كمابما هدیه رکیو رروتسوک هدنلکش هقلح

 قفرط جا كنجوا كهایس هدزوواو رروتسوک هدیه جا دیاژ مل بوردصق

 هدق رقو رولوا یک رولآ هنکیا ندرب بودا مط هنفرط جا كنجوا كاما

 یراسی كماہآ یبوا كنهبابس ھوش رزوشآ هح رادقمر هرزوا ها ۲
 ردیا دم یرغوط دبهبابس نطاب یابما هدیللاو رولک یرغوط هنکوک ندنفرط

 ردا مض هنیرب یرب یرلنطاب كنب رلوا دقع پودیا دم ییهبایسو ماعا هدشلا و

 كمابا هدش و رولوا هدلکش ینیدنوط قوا هدنفو ینیدنآ قوا زادنا ریت کو
 كنهبابس بودبا عض رقص هلصفم هروا ندننطاب كنەبابس طسو نجوا یی رط

 دروش آ یک یک رک هرزوا هیابس یابیا هدناسکسو رانوط یروش آ هنیرزوا یتجوا

 یرغوط هنید قاچ ندنفرط همشط كنەبابس قرط جیا كنجوا كماما هک هوش

 یجوا كنهیارس هدناستطو ردهلدهجوب قرف ندقرف رولاق شلوموب هیابس هلکک ||
 الثم رونلوا مض ید داحآ هرلنوو ردا من بوک وب یککرک یضوط هنید

 یکرول آ هنکیا ندر هرزوا هجو نانلوارک ذ هدزونا هدنسهدارا ددع جوا زولا
 یتراشا ج وا هرکصندکدلیا مض هعگشوک هپ هیابس»فرط نطاب یامما فرط نطاب
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 | رد رلشلیا حرصت ین ریست كن هم وق رم تیآ هک دخت نوعیدل وا نم یتسانعم

 | هجارخ یدا اذا نالف ج رخا لاق ردهنسانعم كمريو جارخ حارخاو یہا

NEC 

 ` را ادا لحرا ج رخا لاق رد هت سانعم كلبا دیص یشوق هود هحالا ولءراق ولقا و

 کلا ج وزن نوناخ نالوا ضا برمثع هحایس یولو ماعلا نم ج رنا داطصا
 هایس اضعبو رولوا هنوک لوا هدقدلوا هايس یربو ضایب یرب كنیوا ردهنسانعم

 زود Ns کا هدي رخ ردص وصح فنص رب هکر ول وا عقاو یو دوو رلب رع

 روتلوا راق یتشح اکا هد جالطصا رانا سالتخا هیامرب ندضاپ 2

 نالف ج رخا لاق ردل وبقم تیاغن رونلو هدرلنا یک اد رکب نالوا رییعت ییاطخ

 "هب هنس نالوا قلسف یرادقمرو قلزوحوا رادقمرب هسکریو هی الح جوز اذا
 تغالتوا یشاومو میعوذ ماع هرم اذا نالف ج رخا لاقب ردهنسانعم قمارغوا

 تکا اذا هیعا را تحرخا لاق ردهنسانعم كلتا كرب یرادقم رو لک ا یرادقم رب

 ندو عا هدسنزو لاعتفا ( جارتخالاو جارفسالا ) هضعب تکرتو عترلا ضعب

 ندییوق رددزنابز هدلوقعمو سوسح ردهنسانعم قم رقچ یرغوط هیودنک ییهنسنرب
 هطتتسا اذا هحرمخاو هج را لاق یک قمرقح یناعم نداتکو قاریطو وص

 و داتتسا ید کاش هدنزو لعف ( ج را ) رولوا ید نوجا ت تلط یتیس

 لاک ليضع هدتفرحو نف هک ردع واط+ ندروک ذ٥ عج رح نالوا ساتم قم رقح

 : هحرخ لاق ردهنسانعم وی هقاشد نکمرو و نذا داسا هلکلیا

 ھر هرزوا روک ذم هجو هدننزو نیذع ( جییرنا ) ج رف بدالاق

 هفوتشععو قشاع ید یەک قیشع هک هتن ردل وعقم یتعم و و« رونید هدرکاش
 هلاک هدنفص و یریبعت ها هغلابم هح رع یا نالف څرخ وه لاش رونل وا قالطا

 ( دج رتخا ( ردلوعفم ینعع یخد رخ نالوا لوادتم هدشدح دانسا نقو ږد یم

 هدتفلخ هود كکرا هکروتلوا قالطا دهقان لوش هلیس هیت لعاف مس ۱ ندلاعتفا

 ثیدخا هتمو لا دقلخ لع تحرخ ادا ةحرتحم دقا لاق هلوا شا روهظ
 صاعونب هلیسهین هن ( ناج رخالاز e تناك مالسلا هيلع 3۹ دقا نا ]

 یوق فو رعمر رعد كنار و كنه ( هحرخا ۱ ردخو رعم لبح ییا هدنراید ۱

 مسشالا نب ةیرج هدننزو ماطق ( جارخ ) ردروفحم هدنبد كغاطرب هکردیسا
 عیاصالپ همهاسم هدننزو هلعافم ( ةجراخا ) ردیعسا یوم یسرف كل هك مات
 ندهدست نالوا د وهعم هدنږلنیب الثم ردکمش وب یهنسنرب هلیاسح قمرب ۸6 رد هتسانعم

 باسح لوا ید یرکید بوذا حارخا هودنک ینرادقمرب هلییاسح قمرب یسیرب
 اصوصخ هدب رع هدلئا وا هک رب د مج زام رد هبانعموب ید هدهانم ردکلیا زا فا هرزوا

 یرلهنسن یسهلوقم تععفو باسح هلفمالوا تباتک هدارعا ةشاط ماودلا ىلع
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 رف هلا ۳ نالوا . در دعت ی هرز وا ا ورشم هدصاوقلأ و ا

| 
 ید ز ن هک یدلبا رست هلا حج و رظا ىلع هاج یی وذ اد ز تحرخا هلت وا ۱

Ssادا و عور هروما قتفو ورو ه رپ دن و ار لالا بو رو  

 هن انعم رومالا مارپ هح و و هاج ت رهظ راربد ه>راوخ تح رح هدک دابا

 قحافو ه راجو 4 قارسق رلد رع رده رابتعا را او لاعفاو لداصخ ق# و ۱

 هک ایوک هاب رلمالبا لامغتساو عیب رردیا قالطا لالا ج راوخ هلام یسهلوقم كشا

 مو ناب عدی و ءا وها لها حراوخو رار دیا راشعاو رع حراخ ندب رالامو اله

 LE تهذم رای دلیا ۳ و ر =< e نایت تعاج ید نشا هکر فوق

 قاغا تعاج هوا دکل وا مولعم و یر ربما نایذه "هلاقم ص وصحم

 جورخ لوا رد راربد یبراخ هی ندا جورخ هس رزوا تكقح ماما یرلکدتا

 هج راخ هبهفناط لواو نوسلوا هدتقو ره رکو هدنبامز نیهات رکو هدتفو هباص

 هک رد همک ییوا هقرف ردهق رف يد رلنآو رووا قالطا ج راوخ هتشاوط و

 هک رد هیسمب هات ةف قو رلبدلیا ج ورخ هرزوا ههحو هلام رک ىلع ماما رک

 هدص وصح وب رذش)+ا لو و عطذ یترلاب و تسد ك ۳ اردو اولو مهیهلا ن سد

 كصع مات قدر زالا تی مفا ران و و ردهقرازا A AR رف ردشا وا عقاو یدع :

 هنضعد كرلتون و ردیعباو قنا دا ۷ مدح هکر داد هعیار هقرف زدیفابتا ۱

 > نر a ق رف ر ردنا رع روذعم یسات 8 ) اهج كعورف هک ردیا قالطا دب رذأاع

 ضابا ی هلا دبع هک ردهیضابا هسداس ةف رف ردیعابنا رفصالا ن دایز کرده رفصا

 یر ره ندرلن وو ردیهداو درگ نب ع کلادبع هک ردهد را هعیاس هق و ردیف

 ردح ورم هد تک مات لحو للم لیصشردرل) وا بعشنم هب هق رف

 تح رجا بی رلید) وا تهاذ هداحا رک رایدلیا یا نو و هدنص وصخ

 رد ه:_سانعم مدر ةح ty ندن رب ید ز اقلطم یرلل و د زب تج رخ و اد ز

 بهاذ هنق رف د رە اما ؟ل رلیدید ۱ ك کا نوسقح رار ملکتم رک

 هيعمل اب فام رول وا ها لع اش د وخای د زط 2 عقد ردکعد مد رقح هز شط

 ردکم د مدیا بو رقح قره وا هجر أرب ۷, هک EEE مد رقح سالم و ۱

 یت دنس ۶ 1 هب ال! ] و هلا بهذ ۱ ارز ی ما لوا لود نکل |

 لک * لثلا هنم و رد ایا لق یینبعا كنو ریه ند رلصم باهش و زلوا ی

 یرش زو هب بهذ دقف ايش بهذا نم سلو * هبهذآ دقف "ی بهذ نم "

 داسعساو پاععاسا رد رلیهاذ هنغیدل وا لبا ندمرمه كنددعت هللا ءاب یواصضیو
 maaan بس بت
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 رب یرب بویلثا بولسا كيو قسن كبو كنرکی یتعتص و لع و جرو رونلوا
 4 اذا لمعلا ج رخ لاق رولوا لامعتسا.هنسانعم تیاشیا نوک وک فلا

 19 بع لافطا هد زو N جرا ( ًاصعت هصعب فلاح ی انا ولا و. اب ویض ۱

 هجو رارید جارخ جارخ هدننزو ماظق هرخآ اهدحا هدنآ ردیدآ بعل رب هدنرتب

 (جارطا)ردا مآ هلیحارخا هرخآ بودا ذخا هنسنرب هدنلایسیرب ردوب ید هيم

 یمهدام راح مرو عل روند ۰ رابح و 5 رلهح رق ناقح هدندب اقاطم هدنژو با رغ

 تفلوم هدناقلعد ضعي رونلوا قالطا جارخ کا هلغ نا تویلوا للعم

 1 هدماقم و تح اف هاا ریست هنا حج ید رفع هنن رابع و رقلا جارطا هداروب

 قیذلوا حرصم هدحابصم ردا قلزادنا فرح ود ردالوا ندب یسهرابع

 رولوا شاوا ريف هللا عج جج هلغلوا هجارخ یدرفمو ج جارخ هرزوا

 یک. یسادک رایج وپ بولتا مارآ هدنرقم هدننزو هزه هب كناخ ( ةهج را )
 جوار تإ کک یا ةهحن رخ لحر لاقب روند هیسک نالوا رقح رقح بورك یرتکا

 مقام ید یس هک دل و ایا ا کت ردن عو لوک ج ولوو

 هک رونید و ( یبراللا ) ردقلوا هملیوآ یخد هدام یاضتقمو ردقلمو
 تدایس و ناش هسفن نکیا هبامورف ینعع نکیغو تدایسو قرش هدنناذو لصا

 . ا دوک دم فصو و ردهیس ثعاب یبورخ ندننارقا لاوجا هناذ هلوا شلیا اد

 کا رول وا هګ دم هکر ول وا کب
 هنسدب ر كنهسک لعا نددنک

 ا ج٤ نشلیا ج ورح

 1 نب رب تدنرع ( ةيجراملا وب ) هيا شلیا جورخ هاندا "هلرغم رولوا هيذو
 نولاخ رب ندنسهل ق هلیحم هدهیاهاج ( هحراخ ما ) روند ییراخ هدنتب-ز ردفورعم

 ندنآ 4ة رفاو یق یدبا یأشنم كنلثم * هحراخ ما حاکن نم عرسا * هک ید

 چ کت ةادا هتسیدنک بولک هکر نامه یدیا عرسا تیاغب جاکن ردشایا دلو
 تک ؛ یدبا رول وا ملت اکا بوبد ی ید یسدنک هسید بطخ نالوا لهاج

 مولعم ینیدلوا یسهفطن رثا كيك نکل ردیلغوا یردص كنهرو نم هج راخ ییدلیا
 (ج ورلنا) ردنالیع سیق نورع ن ناودع نب کشی نب رکب یرد لوق لعردلک د

 7 و اعاد هلغاوا نوزوا یو هکرونلوا قالطا 21 لوش هدننزو زویص
 هلب رق و هلوا ردنا لعمضعو هدوس رف ینکزید هلکمروس هنکزید قرهدازوا بورک
 هحهقشب ند رلءهود داش اءاد جورح و رد هیعسن ثعاب یو رخ ندنکزید اعاد

 نیت رولک ج رخ یی رونلوا قالطا هیدقان نالوا رات بوکوح هدلحم هغرالآ
 تكندج راخ ج راولنا ) ردواسم يأت و رك ذل هلثلوا لعاف ینعع لوعف وو

 رد هل رابتعا فوصوم سات ردهتست نالوا ندنناش ققج و یجقح هک ردیعچ
 دسر ياو و یتباجم .ةیام نالوا روک رح اد كناوح هزار راز ردندانعمو "
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 دا ,اولخد هکر ول وا قالطا هفصم لاقح نددسک و رونل وا قالطا هاڪ هدنیح

 لخدل افالخ یا ریثک ج رخ هل لاش روث) وا قالطا ج رجب ید هد عسل ردیلب اقم

 هدیس راق رک ردیاق فو رعع دلی كناخ ( ج نا ( ردندآ :E هد هما ج رحو

 جنس

 رولک هح رخ ییج رولوا وب ند هیکه ردف راعتم هلا ج رج ید هد رو نیح رج

 ردا یداو و هدجک راند ج رخ و یک هرو رج ران رتعف كنارو یک كنا

 هدناویح یرثکا رد هنسانعم قلوا هجالآ ولهراق ولق آ هنسن رب هيف ( ج را )
 مد هدنن روص مسا یو فا وم رول وا ج راخ دحاو نول ا هک ایوک ررلیعتسم

 هحالآ وله راق واق آ هدننزو رجا ( ج رخالا ( ردبلاغ قلوا ردصم نکل بودا

 ۱ ضا هب یا جرحا میل وا مر لاق روند هاح رخ هدنا وم روند دن ویح نالوا

 یریبعت 7 رخا هت ۲ نالوا هدنوط لوا ید هد.ءاسل ءاج رخ ةماعن لاش و داوسو

 (جاجرخالا ( یک ءاکم روند هش و نانل وا ربع یعقنادل آ نابوح حرخاو ردعراش

 قلوا هحالآ ولءراق ولق 1 ناویح هدننزو راریچا ] جاج رخالاو ( هدنن زو زا جا

 هدننزو ةدقنم ) ةجرخملا ) ج رخا ناک اذا جارخاو ملطلا ج رخا لاق رد هنسانعم

 قجآ یرارپ ضعبو بولوا تابن هدنرارپ ضعب اضاج هکروئلوا قالطا هضرا لوش
 اذا ةج رم ضرا لاش هلوا شفلوا جارخا هعطق هعطق هدنراقلهرآ هک ایوک هلوا
 قمرفح هرشط ی هنسن 5 هدننزو لیعش ) خر رحلا 0 ناکم نود ناکم ق ادب راص

 رک ذافن آ هلج زا ردشفلوا لامعتسا هدلاوحاو لاعفا ضع ازاجم هدعب ردهتسنانعم

 مهو قللونو قلزوج وا مه هدنفرظ هنسرب كلذك ردشفلوا لامعتسا هدانعم ناثلوا
 رووا جر یسرب كنيتلاح ندقلهرآ هک ایوک روللوا لامعتسنا ءدقلوا قلیق

 ینرادقم رب كناعرم یشاوموج رع ماع لاق و بدج و بص یا می رم هيف ماع لاقت
 تلک | اذا یعرلا ةيعارلا تج رخ لاش روللوا لامعتسا هنسانعم كليا اشاو كر

 هقش بوریو روتسد هدنتفرح درک اش یدنک داتساو اضعد تک رو هنم اضع.

 بوریو تزاجا و ندا ههسا لیمکت دعب هنلاط یدنفا هجاوخ كاد وقت ۶
 ه دتعنص و ع یر ره رنو روال وا لابعتسا هنسانعم كلا هحاوخ یک یدنک

 هلعف هلعو درد اذا بد الا ف هحرخ لاقي رولوا. ءکصندقدلوا لماک داتتسا

 بوزای ینرپ ضعب كنحول سردو قشم نانلوا ریبعت زون زای بتکم مالغو اج رخ
 هدناتسب ع اص وصخ بتکم لافطا روالوا لامعتسا هتساتعم كلتا لر یر ضه و

 سرد پولیس ینآ علا دعب بوزای اکا ینرلقشمو ینرلسرد بودہا داخا هحول ررپ ||
 حوللا مالفلا ج رخ لاقب رردا قرت یراهجاوخ هژزومآ ون رردیا بتک یار[ |

 بویفلوا دیق ناوا و لوصف كياتکرب هک رد هدساسا اضعب كرو اضعب بتک اذا

 لامعسا هد هنانعم وب جر سپ رونلوا قالطا ج رگ هانک لوا دل اق قحآ یرارب
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 سم اعوط یناکسو لها كلذک ردبرع ضرا هیرشع "یضاراو ردلکد زناچ هدلوا
 2 هیحارخ "یضاراو ردض را نانل وا میش ةاز لا نيب بول وا ج هونع د وخای نالوا

 هد آ یناکسو لها بولوا خفادعام ندهکم كلذك ردقاع داوس ادعام ند ردو

 ییا جارخ و ردضرا ییدلیا هلاصم دقع كمأما هلیسیلاها دوخای نانلوا رب رقت
 كخ را هکر دجر اخ ضعب یک سدسو سجخو فصن هکر د هعماقم جا + یر ردعون

 ندهروک ذم ضرا نالوا بجاو هکردهفیظو جارخ یربو ردهدوک هنلمح و تقاط
 هنع هللا یضر رع ترضح هک دخت ردنالوا تمذ هدهع ردهلفلعت هتک ع افتنا

 نقل عضو مهردرب و عاص رپ ندریعش و هطنح هیالرت عودرپ نالوا غلاب وص

 رد رع تک الا دنع و زدی رعم تیزک نالوا یسداف ضعیلا دنع یظفل هیرحو |

 ندتسهدام ءارح نالوا دت )انعم تیافکو ًأضق دوخاب ءرح نالوا هتسانعم هفاط
 ردشفل وا قالطا هیسک نانلوا برض هنسّور تمذ لهاو هضرا جارخ ردذوخأم
 هل وق و یہا ردشا وا فراعتم هدسور هيب رض هب رحو هدض را هبب مط جارخ نکل

 هناعض ىف هلا بیسب یرتشلت دبعلا ةلغ یا [ ناعضلاپ جارلنا ] رس و هيلع هّنا ىلص
 زی ربوصت رولوا كنبرتشم تعفتو هلغ نالوا لصاح هلیلع كنارتشم دبع یتعد

  هللاع ی لالغتسا ی آ تدم رب , بودا رشا دنع رب ند زخآ هسکرب ۱

 بح وم یدر ES كروم دہع « رکصندکد لیا لاصعسا تعفنم و 4)_غ رادقم رب

 یزرشع یدیا لکد علطم کا دوخای بودا افخاو ریس یباپ یآ هک دن دق بیعرب

 ورک عب عوحر و در هنعیاب هد ماع یرونم دبع هدقدلوا فقا و هع لوا

 هرزوآ روک ذم هجو كروم دیعو ردنا داد رسا اماع ی ها ییدریو بور و

 اریذ روا رداق هبلط ینآ میاب رولوا كنیرنشم هاب هلغ نانلوا لاصحا للغ

 ندتلام یدنک هلغا وا هدنناض هسلوا الهو فلت هدندم ینیدل وا هدد یزنشم دبع

 [ متلب مرفلا ] موقرم ثیدحو یدیا زلیا بترت هنسنرب هرزوا ا بولوا شلوا
 قسم ردقم ردهیببس ءاپ هدن) وق ناعضلاو ردندنماقا ملکلا عما وح ا

 ردنوحما هلباقم هاب دوخاب ردهدنربدقن ناعضلاپ قسم ار هلفلوا قلعتم هنس هلك
 ضبقلادعب عیلا عفانم هکردهدن ریدقت نامضلا ةلباقمق جا را ءاقن ردقوذ فاضمو
 لی دبع هدنویو ردهدنکبس عملا فلتب هيلع مزاللا ناعضلا ةباقم ق یزنشال قبل
 هدژوآ روم مکح ماظع ءاهقف و ردراج هدکالما نایعا راس و هما ردهلرش رط
 راس و هبزجو هروک ذم "یضارا جا را اک ضالخ ردرلشلنا ان هرشک عورف

 هدارو هلغل وا حورمشم هدناآ یاکحاو لیصش بولوا هیهقف تک ل كناروک ذم

 ج مس ( ج را )< عجاریلف مار. نم زدنششوا لاجا هحردقو ادا طتتسا

 ییدلیا تشن و روهظ زوده ج رح و یدنل وا رک ذ هک ردهتنانعم جارخ هدنزو
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  Iلها هاتبسانم وا - داو تلا نام مس یعد ه د هب سط نا وا تر

 هرط را جارخ ی ءدا لای ردع لوا قالطا ید هب هن زج نانل وا عضو دنس ور یا

 مو دارم هکردیسا كتمايق مو جورخو یبنا هسار جارخ ةمذلا لهآ یداو
 یا [ جورلا موب كلذ ] للاعت هلوق ربسفت ف یواضلا لاق اک ردقح هلوا ج و رلتا

 نویض و رع ین۶ ہد رعش جورو دیعل لاق دقو يقام و ءام»ا نم وهو ر وةلا نم

 تفع * الثم روثلوا قالطا هنفرح فلا نالوا ظوفلم هرکصندهلص هدنحالطصا
 یور ارز ردفلا ج ورخ و ءاه هلص و میش هیفاق هدنعارصه  اهماقف اهل رایدلا

 ای واو هکرد هنیل فورح جورخ شفخالا دنعو رونلوا ج ورخ هلکنآ ندنرفرح
 یی” ردصم ندناب لاعفا هکرولوا هاک هلیعف كنارو يعض كم ( ج رضا ) ردفلاو
 رول وا ل وعفم مسا یهاکو اج مو اجارخا هج رخا لاق هنساتعم قم رفح رول وا

 مومطم میم هدنناکم مسا هسلوا زواج ندیئالث لعف ارز رولوا ناکم مسا هسهاکو

 هل وک كنارو یف كناخ ( ج رط ۱ انح رح دم اه لاقت ی قلوا

 لاوما هک رد هنسانعم هوانا ردزاج هلی كراخو هدنزو باعد ( جا لاو )
 جا راخا و رولک جارخا ىج اک جارخ ردغلبم نانلوا تیابج ندسان ۰

 ۳ هک رد بیع رد ملا مج حراخا اا یک هنمزا و نامزا رولک هحرخا و

 رد_نعصتم یرود هک ها E یهوانا و رد یخ الاب زخم کد هلا ءواا ییارخ
 عادفا هجو بودا رفت هلتمذ لها سور مر و هلضرا جارخ ییهزح و

 ةبابطا یا ةواالا ماع تبرضو هضرا ةوابا یدا هدساسا رده نیس هرزوا

 عبد کندن هک دانا تعشنم ندنسهدام ناب نا وا هلغلوا موشن های رایع

 بول وا هننتسانعم لام لضصفو لصالاق 221 وا د وغام هنسانعم ضيفو لضفو

 وا لاعتسا هده نحو جارخ نالوا ادا هناطاس فرط موسرلا تسح هذعن

 ضعبلا شن و یک لاوتو 3 رد هیانعم رب هرزوا 9 ه> و جا رخو ج رخو

 نارو عسر جا رخو ردص وص هسأر رک هکر د صجخآ ندجارخ ج رخ
 "لغ لصالا ف جارخ لصاطاو رد سکعلا ىلع ضعبلا دنعو ردعا ندض را

 دوخ اب هععاقم هدع ردیعا كنهتسن نالوا لصاحو ج راخ نددبعلغ لغو ندض را

 هل ی ریه بناج هنس ر بوتل وا بر هرزوا ضرا ندناطام قرط هلتهح هفیطظو |

 قالطا هيه زج نانلوا عضو هنسژر تمذ لها كلذک هموسم مسر نالوا ذوخأم
 هددیناخ رای ابو میسر از > دما لها یداو هت زا صاف + یدا لاقیف یدنلوا

 ضراو هیرمشع ؛ضراو تکلع ضرا ردعسق چ وا یضارآ هرزوا ینیدلوا حورمشم

 ردتمذ لها كم تلات ردنیلسم كم ینا ردها ددا کالم لوا مسق رد هیحأ رخ

 مسق رد زیاج هاب تافرصت یسهل وقم ثزا و تیصورو بقوو هبهو مپ هنر
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 راظدح [ جادخ باتکلا حق ابف ارش ۸ ةالص لکو جادخ یهف
 E EOS ATE هلغل وا ردت هرز وا روک ذم هحو طفت حادخ ردشیا تزاشا

 1 (ج دالنا) ردم وا فضو هل ار دصم دل ابمد وخای ب ول وا هدّلب وأت حادخ تاذ هلا

 اقا یتکشوک مدقم ندرلوا ماع ىلج تدم هکروند هبهقا لوش هدنزو ج راخ
 هدنژو ریما ) جدلا ( رد دس لعاف دوخاي RT تا فاص وا و و هل وا شل

 ۳ كنه مه ( جادخالا  رود هکنشوک هود ندا ر وهظ مدقم ندرلوا ماع لح دف

 ما لج تدم ردقنره ردهنسانعم كلیا اقلا كشوك هللا صقا هقان هل رسك
 هد رک هما همانا تناک ناو صقا دلو تأح اذآ ةقالا تجدخا لاقب هدهسیا

 نکل بولوا یزاج یی آ یانعم و قوفح انعم و هرز وا دوز سم هحو ندنظف) جادخا

 راب رع و ردنرلتداع با رطضا کهن ردعلیا مدش هب یزاجم نوعا باهذا شب وشت

 ةفيصلا تحدحخا هد رب لعد یدل وا صقا و لی یروش كفيص مسو» وسا

 هل نا ونع ةوتشلا تحدخا ةدسع وبا یاثمو رد راعت.سم ندر و زم یانعم هکراربد

 رواد هکیلتفح هعیص ردم وس رف هلرب رابع دعیطلا تحدخا هدنغایناو ردا 3

 تدم 5 رونید هةهقاب نروغوط مت قاذا ضصقا هدننزو نی )7 دا (

 هود ناغوط هقللنا صقا هدننزو مرکم ( ج دخملا ) نوسلوا ناصقت ك رکو مام لح

 لامعتسا دنسانععصقا ج دعو نول وا صقا ك رکو مات ینوک رک روید هنکشوک
 ثرالا ی جدع ردندیعاسا جدحم و اهص ات یا د.)ا 7 ودع لحر لاق رول وا

 (دلدلحا) ردن د رلذ آ یپدخحنا عیفر ندنبندحم ردیعما تاب رد نطو رب ندنسهلسف هنانک

 .( جو را ) نقاسلاو نیعراذلا ةعلتم یا دلدخ ةأما لاق روند هنواخ نالوا "نوفلوط یک یسهلوط قبة یراردلابو یرالوف هلیحف كنهددشم مالو كلادو كلاخ
 E ندناکمرپ ردیه* ردصم هک را رعف كار و نریم ) جلو ( هدنزو لوخد

 ززا اذا لوالا بابلا نم احرحو اعورخ هعصض ود ن جرح لاق رد هتسانعم یی

 هناي هدر اصب كفل وم افیط) اجرح ج رج لاش رول وا ناکم مسا یسهک € رو هنم

 نوس وا ندنلاح کو ندن رقم نالوا ج راخ کم رد هنسانعف زور هک ج ورخ هروک

 ك کو هبش ف کد لاح و نوسلوا بوت درکو هدلب و راد لک ید یرقعو

 هدننعف وم نیوکت و [ نوح رحم منا 1 یاعت هل وقک ر رزم هدیاتیعا و رها وح

 [ یتش تاب نم اجاوزا هیانح رخ اف ] یلاعت هلوق5 ردهیلعف تفص هکرونلوا لامعتسا

 3 هک حبا رخ و جرحو رر)يتسع هداعاتصو مولع یرک ۱ ردلرعفت هک جر و

 حج راخ ندنس هلغ مالغو دع نالوا :Hb EREN و ندض را اغ ردهدننزو باعسو

 هیجا رخ ضررا هدعد ردشفل وا و يسد هيما جر اخ روند هب هنسن نالوا لصاحو :

x2هی  

 هرزوا

۱ 
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 ها. دایز هدننزو رویص ) ج وک نإ 3 بی رملا 42 هب راقءم 2 هیشه یھ یآ 3

 هل وا ردا عفد و قس ی هنس ینیدار غوا هک رونی د هراک زور نسا ددو د رر

 لاق هلوا ا قشالوط وایرو وایرو بويعا هه زود رب یرغوط لوق لع

 و كناخ (ةاجوعا ) ام وبهق ةيوئلاو ار رملا ةدیدشلا خبرلایا ج وجا به
 99 ی او عفد ققاق هوا هدنزو ۳ ) | ERT جو" ید و ین 4

 ۳# هقس !ذا بطلا عح لاش رد هنسانعم قمراپو هعفد اذا اهخ ۰ قلا چل

 اهعح لاش رد هنسانعم كلبا عاجو یوتلا اذا هدعاس چ لاق رد هنسانعم

 قمرواص قاربطو هشس؛ یراذا عخ لاقب ردهنسانعم قمرقج هللاهساو اهعماجاڊا

 مغ هدننزو هلزاز ( خج ا ) بارتلا اہب فسن اذا اھلج رہ مخ لاقی رد هنسسانعم
 لاش رد هنس سانعمقا وا ضیقنم و لوام بولیزو هل دس هض راع یسهلوقم فوخ و

 نس | اذا نالو ا لا ةن رد هنس ام ك یک و ضبغا اذا لح را یک

 ابوح بیت یا جک خرلا لاق ER څر نانلوا رک ذو

 هدنو زد واعي سس اهوخالا اذا لبالا وک لاق ردهنسانعم كم رکو ج كباچ ییهودو
 ۸ اذا لجزلا ےک لاش رد هنسانعم كليا مک یهشیدنا و لوق نالوا رمضم

 (هجاعا ) اهعماج اذا ةأرملا خك” لاقي ردهنسانعم كليا عاجو هسفن قام دم

 دب یشک لقعیال قجا هدننزو هراثرت ( ةحاخاو ) هلددعت ا یعف کای
 ةجاحح لحر لاق هلوا زا كاردا یزوس رخ آ و ییکیدلیوس هک روید
 نوزوا كب یرلقایا هلیحف كيج و كناخ ( یبوعمنا ) لقعیال قحا یا هحاخح و
 یبوعخ لحر لاق رولوا اب زانو قلصت هلغلوا هصق یسیرقو کروند هک نالوا
 یتوک هقان هدننزو باتک ( جادلنا ) لوطلا ف طرفلا ىنعب نيلجرلا ليوطلا یا
 اجادخ ةقانلا تجدخ لاش رد هنسانعم كمروشود یتکشوک مدقم ندرلوا مات

 جادخ وبشا هکربد حراش مایالا ما لبق اهدلو تقلا اذا یناثلاو لوالا بابلا نم
 ءاقلا فوم هلغلوا ماع هد رفع و فلظ تاذره هکلپ ردلکد نرصیاصخ یبهدام

 کج ادخ ردموسم هیوا هدمکح هک هن یدا لوا كلبا رک ذ هلیاونع ةیادلا
 مان كرك ردص وصحم هدلو ءاقلا لا ةدم ماع لبق هرزوا روك ذم هجو ردسیالث

 روید ځړدخ هدلو لواو ج داخ هبهفا لوا نوسلوا قلنا صقا 4 رکو هقلخلا

 نوسلوا ةدملا مات كرك ردصوصحم هناا دلو هقللغا صفا رد و هکجادخا و

 روشد ج دخ هدلو لواو جد هب هقا لوا ردشلیا خرصت ید فلوم هک جن

 هلغاوا لاد هناصقن جادخا و جادخ هدلاحره روند جادخم هبهقان نالوا هداتععو
 لامعتسا هنسانعم ناصقن جادخ و یمتنا رار ووا لابعتسا هدناصقن اقلطم هراعتسالاپ
 ءالص لک 1 ويسا ا رو نم لاثم فل وم ناصش یا جادخ هب الص هنه و رونل وا

 س ی سسس
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 | رددتبم 5 | هاب هروک ذم "یاعم هلفلوا عوضوم هنسانعم یا ىلا با رطضا

 زا لوقتو رولوا كلبا بلس ینتجاح ندق رط یفیدلوا كولس حاتم هلفاوا نوجا
 ءاجوح هلیس هی رفصم ( ءاحشوخا ) هاوه یف قیرط تک رت یا نالفل یا هل تجوح
 جاعرو بلا هب هداج ءاحشوحو یدنل وا ڪڪ هک هحب رد ریغصت د وک

 نم ءا وج ذخ لوقت رونلوا كول اک ١ هداضتقا نیح هک رونلوا قالطا هلوت
 كنه مان ذقنم نب میهاربا نب دم ( نتحالاوذ ) ایولتء افلاع اش رط یا ضرالا

 ت لوا هنانح حافسلا هلادبع نالوا هیسابع ءافلخ لوا هک ردیقل

 موق رم هل رلذبا ده هد اب كلبا اور ییتحاح ییا نوک ره ردا

 هدنطفا حج وح وک كاي و یھف كا ) جا ( دوا بقلم هاکنآ

 ( جالا ) جوح جاج ینعء جب لحرلا جاح لاقي رولوا یایو یواو هکردتغل
 هک رید ح راس رد هی و و یدل وا رکذ افن [ هک ەت روند هنکي هود هدننزو جاس

 ۲ ودءرزوالصا هاب سک كنه مه ( جایحالا) رولوا شم وا عفادتم یرکذ هد هب وا و سد

 | لاقت ردهنسانعم كليا تابا كلك نالوا رك ذ رب هدننزو هماقا ( هجاحالاو )
 | نالوا رکذ هدشنزو ریبز ( مجعحا ) جالا تتإ اذا تجاحاءو ضرالا تهحا
 1 رد رغصم ندتسهط جاح

 زد هنتساتعم قعروا هلن وکس كابو نیکو HE ) جا ( £ ةہعملا هالخا لصف

 مچح لاقب رد هتسانعم قلهطرض و هبرمض اذا لوالا بابلا نم اج هح لاقب

 ( ءابابطا ) اهعماج اذا اهچ لاقي ددهتسانعم كليا عاج و قبح اذا لجرا
 هبیشید هلغلوا ول هبامو ولت وق كییتعی نالوا بارضلا ریثک هلدم كفلاو ىح كناخ

 روید هبیشک زغمکیسو قجا و رونید هءود كک راو هرغیآ نالوا راشآ قوح
 هب وک هدنن زو هذفنق ) رهنما ( روند هعدآ قجا یدو هدننزو فتک ( چا (

 ی رغصم ترظر) بلخ دوخاب ندیس راف ةڪمح یل ردي رعم و و هنسانعم ند رود

 ( جرا ( رز ةدأم یاضتقم قفلوا قالطا هب وک كحوک سپ رد رعم ندکنخ نالوا

 هنسانعم عا مسجرون د هب دب كزات ومر هدنن زو لج رقس هل و و ليهم ءار و هدح وم یاب

 بابع کت ردهوزوا روک ذم هحو نالوا با وص ردطاغ یر هد نئاب هدارو

 نومشو لوک امینعی قلوا لزوک ادغ هلاه ( ةحمربلنا ) رددیقم هعليوا هدمکحو

 هج رحد هلییوکس كابو یف كناخ ( وججا ) ردهنسانعم قلوا شیفنو شوج اعاد
 یرلع دا یک یشیوروب تمدا ندیا ۰ تشاو فلش هدش رط ییدلیا كولس هدنزو

 نالف بهذ لاقت رد هنسانعم كمروب رقک ردیک هحتهتسهآ قردن آ قیص ,قِیص
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 هنسانعم كالنا .تبغو لی هرو وو ةه رو هاا رام يا
 یلصا هک هل رسک کنءهمه ( جاوحالا ) ج اعنا یا هيلا جاتحا لاقت رولوا .لامعتسا
 جاتو حاتحا ىع هيلا ج وجا لاقش ردهنتسانعم قلوا ج اتم ید و ردهرزوا

 كاح ( جوا 3 اج انحم هتلعح یا انا هتحوحا لوش رولوا یدعتم هتسانعم كلا

 جان تنیشک هک ردم ولعم دایعف كيج ( حالا ) ریهنسانعم هفافو رقف يع

 ج اح یبذج عج روتلوا ریبعت ولک رک هدیک رو هتساب هدیسراف رونید هش ینیدلوا

 جاوحو هلیعتف كواوو یک كاح رولک جوحو تاجاح ینیص مجو زساه رولک
 دوحای هرزوا د رفم ریدق دوخات ردهد) وه تا و دواب هرزوا سابق ريغ رواک

 نا ] وبشا اریز ردشلبا هثطخم ینلوق هدلوم حراش رلیدلیا .مج نددجاح هک ایوک

 هدنناتک لیلخ ماماو رد_ثاوا دراو هدندح را حاول مهفلخ ادابع هل

 ةجاطا اوففخ اک ةرمهلا ح رطف حشار نم فیفا ىلع حار مو لاقي هدنلصف حار |
 مچ زنه دیا تان هل رابع ج اوح لع اه و عج مهار 3 حالا ن

 نکل بویلبا مهوت یل راک دید ماوح هدنعج كنظفا تجاح هدورد رفت مع

 قضا لكلا دف كنظفل هحاح هک ردشید هلبا هلاطا دیزا ندتجاح بارش هدنحرش
 یلامعتسا نکل ردع ومس ندب رع یاونع هاو روید ج اوح هدنعج هلغاوا هحاح

 رلصع و یدلبا راذتعا د رفم اردقن ییهجناح هلا راکزا ینو ینح ناو رد رداب ۱

 هروک هک وب ۍدلوا بهاذ هنسلوا یجج ردهنسانعم هجاح هک كنظفل اجوح جاو

 دولوا جخاوح بونل وا دقت ءاي ینعب هلغغلوا بلق نکل بولوا یاوح یی سایف
 ردشلوا دراو هدنمالک ءاصصف و محک ججاوح هرزوا هروک ذم ثالث لاوقا لصاا

 و هدننزو ءآ ره (ءاجوطا) [ هوحولا ناسح دنع جاوا اویلطا ] ثیدلا هنمو

 لام لوقو ءاجول الو هاجوح هيف لام لوق هنمو ردهنسانعم هم زالو تحاح ید

 تجاح هدیسهلک ءاجول هدارو هجا یا رغما ةغرصب «اضول الو ءاشوح هیق
 ءاج ول الو ءاجوح ی ین ام رلب عو ردنیم هدنسهدام هک هنن ر دلیک هاف

 ناک و هب ر نالوا ضراع هورد ارز راردیا دارم ییساتعم كشال و ةر ال رار د

 الو ءاجوح .دراف هلک نزاو رلیدلبا قالطاک ۱ هلا هلغلوا هلاز الا ج اب
 كفلوم ۰۲ دوس الو هاضب ىلع در اف هتک نولوقن اک هنمح الو حیف ےک یا «اج وا

 تلنکیت عون رب هدنزو جاس ( جالا ) ردشودم شنو فل یرسفت دارو
 ید رقم راغاب یساولح تردق هش رزوا هک زدن راک دد فیس هود دیک رپ ردید آ ۰

 قلوا هدنلط همهمو تحاح ینیدلوا ج اتع هدننزو لعفت ( جوعتا ) هئاه ردهجاح

 یا جوا لالو ج رخ لاش و حالا بلط اذا لحرلا 3 وح لاقب ردهنسانعم ۱

 فرص ندش رط ییدلیا واچ یاش هدننزو لیعت ( جوعا ( هجاتحم ام بلط



 ۱۳۲ ی لا رد ساق تلکا هاچ رب یس ر یدو لک ورک
 ی

 قلو نوک و لام اذا *یشلا محا لاقب رولو مزال هنسانعم كا هفرط ربو
 اذا ربا مجحا لاقب ردهتسانعم كاريك و نكس اذا "ىلا محا لا رد هنساتعم
 یالک هدملکشنیحو عرسا اذآ لج زا حا لاقب رد هنسانعم كلا تعرسومءافخا
 هب ولپ اک ءاولا ذا همالک جحا لاقی ردهتسانعم قمرویق بو زوب یک ینادا رای

 هح لا داع لاق ردهتسانعم داینو ساساو لصا هل رسک كناح ( جا تا

 ۲ اوا ریبعت یعاع رک ذم کرد هیسک تنحم هدننزو ناتک (جانلا ) هلصا یا

  لاعتفا ( جاتحالا ) ردسشفلوا قالطا نوجعغیدلوا ردا هلاما هب تشپ تشب
 (ةجحملا ) لام اذا رفا مجتحا لاقی ردهتسانع» كلیا ليم هفرط رب ید و هدننزو

 تا كج هک | هفرط رب یبش رب ارهاظ ردیسا كلهن رب ندناودا ههننزو هدنکم
 هم هدتشزو ج ریز ( جلا ) یک یرالآ یرلکدید هکک كراناوجاب ردق> هلوا

 طبالع ( جاطاو ) هدننزو ذفتق ( لا ) یک لق رد ردا رپ كنهریپ هک رونید
 هدهایسا راس روند هباویحو ناسنا دوق نوغلوط یدوحوو یر ول هدنن زو

 ( ج1 ) "لتم مضض یا جیانحو ج :یشو راجو لجر لاقب رولوا تبضو
 هلفمالوا موسرم یدرفم هنسانعم لفلا راغص رونبد هردحن رق هدرخ ليف كناح

 " رفصم ( محبت | ) ردعومص ان یدرفم دوخاب هدنزو ذفنق رد نح | رهاظ
 - ردندآ لحررب هدننزو ذفنق ( جدنح ) رددآ وص رب هد دروب یسهلسق غ ليس هين

 تاب ناولا یک بیط بارت هک روند هلاسموق تنمو هریک ات لوش جانح و

 لع هتیرلتیغب موق نالوا ییالوط هدننزو لیامم ( جداتطا ) هلوا ردیا تابا
 دلیعص كرلاح رددحودنحو حدنح یدرفم روند هرلقلموق نالوا هصق هصق لوق

 همحم داض ( جضذخا ) روند هراهود نالوا هللا مظع هلیححف كناح ( ج دانا )

 هک روند هبیشک لمهمو هیاوح تععط تسسو كشوک لوش هدننزو ج رز ها

 یآ جنضنح لحر لاقب هلوا رک تعفنمو ريخ ندنلاو بوپمارب هسشیا رب الصا
 هک زدهنسانع» تقال هلیوکس كواوو یضف كلا ( ج ولا ) هدنع رخ الور
 ةمالس یا كلاجوح نولوق ردرابع ندقلوا ماس ندهنطانو هن رهاظ تافآ

 جاح لاق رد هنسانعم قلوا جات جوحو ردهیاع تل و هروک هناي كح راش

 لعف هک ینسهلک هحوحا ام رلطعب هکرید حراش ماتحا ینعب اجوح جوح هیلا
 ی تو جاا یا ندا 8ک دق لج هدوذخ رد
 روک ذم هحو هسیا ندیال رلیدلیا باکشرا یتفاکت غ وع ندنسهدام ج اتحا داوزلا
 یشان ندصقا ء۲ رقتس-ا یرلهالک كرلموقرم هلغلوا عقاو ینیدلوا غوصم هرزوا

 3 ۱ جاتحا لاقت رددنسانعم قلوا جات هدننزو ل اعتقا ( حج ایتحالا ( رد رهاظ ینیدلوا
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 مالسل ا هيلع ی لا هل لاق یدع ثیدح قو هد دنا هکر د ح راش فیظن داف یش هنم

 نانلوا رک رونرع یانعمو زولوآ ترحل موقرم مالک هادلوا موس رم

 ام یا لردص یف می ام عد لاش هنمو رو ندنسانع« با رطضاو تک رح

 نالوا شیددو اع ندلا رود زو مرکم ( بلا ) ) تی
 یو یا ملحم دقن لاقب رولوا هدنلا بم هبنپ شملکچ یسهناد هک ایوک روند هلی
 رد ج ولح یدرفم ارهاظ روند هراهسک روخ رو لوک ا هلی ( ملا ) رضاح
 ا و رمثک یا < موق لاق ردشفلوا هییشت هرلنکح هئاد ند هبنپ دوخاپ هبهقراپ باص»

 ذخاو صیلخ ینقح نالوا هدنتمد كندسکرب هدننرو لاعتفا ( ج الثحالا ) ) کالا ۱

 هذخا اذا هقح نالف ملتحا لاقب ردذوخأم ندنطق ملح E كلعا

 لاقب NS ققاب هحید هکید هلتفد و تدس هب هنس رب هدننزو لیعش ) معلا (

 قلوا قياب هورحا بونلروقح زوكو ةدشب هيلا رظن اذا هيلا لجرلا جج

 قلوا ریتم ه رهح یشات ندیصعو مشحو تارا اذا هع تعج» لاق رد هنسانعم

 "یناعم و رل ضوز هک رد ح راش بضغلا نه رشت اذا ههحو ۳ لاق رد هنسانعم

 هی ور 2ا زوک و ریخته هرهج ی 7 ندرصع مد درک با لر دحاو یانعم یی الت

 وا ها ددر فر ۳" كفلوم رول وا هننهانعم ق٣ هکید هکید E قرەلوا راغ

 هرزوا داغ هروک هلوا لو س, ردا کو ات ییا لوق یاونع رز ظننا هدمادا

 لدهن رب د وخای نادر هات جد ر ج شهبلا دتغو یر رتا رول وا ربع شیپ وشن 1

 بورادق ] ینهایس كنب راز وک هلسس دد ود همدآ رب دوخای هلسس ع رفو فوخ

 قخاب هد هبق دی و گرد هد ۳3 یخ قرءهربآ بود رلپ یرازوک و كره ریوح

 ةقدلا ةراداو نینیعلا 1 حم رظنلا مد یا نالف ممه لازام لاش ردهنساتعم

 eK لاش ود سام قلوا لورهم بویلش رآ ندو رکص جو ادیع و وا اعرف

 كخوك كناويح یسهل وقم نغص و كيک هدننزو رویص ) جوجا ( لره ادا لحرلا

 هنن رلي ر وای كنغصو كنوه آ و كاربج هروک هنم این تراش رود هنس ر وان

 هح حد ) حملا ( 4یم یرلقد) وا ردنا رطن هر زوآ روک ذم هحو ردص وضع

 ( جالخا ) ادیدش هلتف اذا لبطا ملمح لاقن ردهنسانعم كکوب مکح ییا هدنزو
 هروک هناي AE هنسانعم غیاصلا ح افنم روند هنک و روک یجویف هاب رسک تكیاح

 مح هناک حافنلاوهو ج الملا ین خفنت اغاک و لاق اک ردهدیزم ندنسهدام نطقلا مط

 لاقب رد هنسانعم ثكکا هفرطرب یهنسنرب هلینوکس كنونو یف كناح ( جلا ) راثلا
 0۳ مجن> لاقن ردهتسانعم تکوب مک يياو هلاما اذا یناثلا بابلا نم اج "یشلا ےک

 رد هنسانعم قملوا ثداحو ضراع همهمو تحاح ر هيك رب و اددش هلتف اذا لا

 ( ج انحالا ) ردبلاق قاوا ذوخأم ندلوا یانعم وو هل تضرع یا هجا هتک لاق
 ناسا نر EOE بس
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 |[ هتسانعم كمك تویمروط زودنوک نوتب دوخاب هجک نوتو روللوا لامعتسا
 إً مايل موقلا لح لاقت رولوا شاج الح یرویزم نامز کوک رول وا لالا

 هن رزوا هلدصف قمعب هنغواط قرهباي بورک ینرادانف سورخو اهوراس اذا

 هاثنا لا یشم و. هیحانح رشن اذا كیدلا لاق رونل وا لامعتسا هتسانعم ثكعءرو

 زا دونلوا لامعتسا هنسانعم تمربوح هفرطرب هللا وغالقوا نکرروشپ یکعاو دافسلل

 | قمرواو جالحاب اهرود اذا ة ریلنا ملح لاقب رریوج یعوع هللا جالسحم هک ایوک

 هبرمض اذا اصعلاب هحلح لاق هلیس هقالع قالطا و دمی رونلوا لابعتسا هنسانعم

 . هجزآ هجزآو قبح اذا لجرلا ج لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قمل هطل مض و اہم

 اذا لج لا لح لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كۆك بوبروب كيسک كيسک یتعی
 رونید هداتسا ناراقح ینکدرکح ینعی نیلحالح قوپ ( جالا ) الیلق الیلق یثم

 هدنرلتعش باتس ع رده و قوع هک ردقح هل وا یادت نیگیدید ؛ج الح هدراراید و

 (ج ولحاو ج )۱) ) ردد هایز ید هدنعق وه ر دآ امهدحاو رد هقشد فادو هقشب ج الح

 هفاسم و ه رب بسه هلن وکش ثمالو ی و كنا ) یا ( زوشد هغو شفلجالح

 جا روم عم ( جالا ) ةربسم ىا ةديعب E انس لوقت رولوا لاح سا هتسانعم

 راد الح قوه هک ایوک هلکء رو ریت ریت رولوا قالطا هکشانیکشا كياب یغایا هدنزو

 تادک مان لقعم نب ةلهرحو هلیق رطهیبشت رونلوا قالطا هبوغالقوا قجاچآ هقفوبو
 را هناد ندقوء دارم هک روند هی هنسن قح هړلجالح قوع و رديع»ا-یسرف

 1 ول هاد ردخ رح هزرط رب رونل وا ریبعت ريح ربح هدر راید مزو هدیل وطابا ردعل آ

 هفرط هنتوا بولیک ود هفرط یرب یرلدناد ررروح بوریو هشرغا كنآ یهبنپ
 هی دا ما ) ردقحهلوا خ رح لوا ح الحم هثشیا رولیک ود یسهبنپ صلاخ

 رود هبهنسن قح هیلحالح قوپ هدنرزواو رووا قالطا هکشسا نکشا ید و

 ید وب اه ( ها ) روند هسنکيا خرجو هرکبو یک ربصحو شاطو هتخ
 كناح ( ةحاللا ) هنسانعم هيلع ام روند هثیش قجهنلجالح قوع هدنرژوا

 شلدالصا امرت هدنحا هدننزو هجدخ ( ةجلحلا ) روید هتفرح قلجالح هلرسسک

 روند هغاب نالوا هرزوا نارب آ شفقلاپ هدشاب لوق ىلع راردا لکا هک رونید هدوس
 هتسانعم ءاتطا ةراصع روند هنسیدنقص هنقو روند هنسیدنقص كنمولط غ اي دوخای

 ندا ناعل هدنزو روبص ) E ( رونید هنغاب ه 3 شلغاص دوس هن رزواو

 باھ هداوه هدننزو یلعفت ( زا ) ) ردیا عاقلا هلی اصا شعش هک روند هباعم

 اذا ج وللا لاقب ردهنسانعم كليا تك ارح بوباتیوا كرهدیا ناعل هقراب

 لوق هنمو رول وا لاہعتسا هنسانعم بلق ةغدغدو نال گو برطضاو قرت

 كبلق ¿ ناخ دب ال یا دیاصتلا هيف تعراض ماعط كردص ىف ن روم ال عاح 9



3 ۱ EEE EE 

 فرعو هیرض اذا هعض> لاقب ردهتسمانعم قمرواو اهدقوا اذا لوالا پابلا نم
 لاقب ردهنساتعم كليو قر اذآ ءالا ف ىلا ین لاقت رد هتس انعم كليا

 اذا هعطح لاق ردهنسان#م قثذوص هنر قلب بو التح ه راق وا دع اذا لغت را

 هدنب زو ربنم ) حلا ) هنم قش داک ام هنطد لخدا ( Eهب کس وک اه روا ن

 كەل وب گر هناویح و هیسک نالوا ردا لودع ټو اص ندلواعادو روند ۳

 ! تیام هدشزو لاعفنا ( جاضعتالا ) قیرطلا نع دناح یا جن وه لاقب رولوا

 محض | لاق رولوا فرم هفلتر بوبالتح کز د هتسانعم قلوا شت آ رپ ندبضف
 مجضح | لاش رد هنسانعم قلوا طس:م پولیاب هد زورو ابف با اذا لج را

 هلوا شعایط ههنسنرب هک روند همولط لوش هدن زو باتک ( جاضطا ) طسا یا

 بولیکا یروط هنسهقرا لب هکروتید هیسک لوش هدننزو بارغ (جاضطا)
 نطبلا ج رانا رهظلا سوقنا یا حاضح لجر لاقت هلوا ج همشط قراقو
 تو ادا ليما یزو رب عب ردنک عیچضت هد که ا منه )

 مالکلا میطح لاقب ردهتسانعم ثلبوس a كسكا قرالوا والیم و ولاي هفرط ر

 روند هدا ر دل ام جطح نالوا رک ذوو ا هبش وهو اج .

 نهارب هشارب ال صا هک رونرد دیسک هیلوح و كشوک هدنزو یدنلع ( نيفلإ)

 ج رز ( طفلا ) هیف عفنال یتعی هدسنع ءانغ الوخر یا یجفح لحر لاق هلوا

 بولوا نامش هدننز و طدالع ( مجضافلاو ) هدننزو سابرد ( جاضفطاو ) هد

 ردهنسانعم EP ها سسک كنافو كناح (ج اضنفلا) روند هيسک نالوا قلاص یراق

 ىلع ج طفحام بوصعم وه لاق ردهنسانعم كمر وع هدننزو هج رد ) هڪطھخآ )

 a هدننزو طبالع (افطاو ) هدننزو سلع ( US نعام یا لوهعما ءاّبلا

Haا رولوا قرآ یسهحا پول وا نیقب هب رب یرب یرلذایا هک رود  

 کف كناح ( افلا ) روید هک رود دو ل ( جلفا ) رد هتساتهف

 رفعح ) مغلا) هد زو شاک ردد رفع فح روند هرهود هد رخ هلک كمالو

 لاق روند هیسک لالوا ررو قرلاص بو دا كب و هوا یر یدوحو هدنزو

 هبیشک رودوب هدننزو سلع هلو ( جا ) یشم ا هیچ 2 ا مقحوه

 یتس هناد نانلوا ریبعت تیکچ كغوپ هلیوکس كمالو یعف كاح ( ا ) روتید
 هنع بلطاصلخ اذا یثلاو لوالا بابلانم اح نطقلا > لاقب رد هتسانعمقم رقح

 ندحابصم نکل یدلیا توکس ندنربسفن فوم ندنفیدلوا رهاظ یسانعم کک
 كغوء هک ام هبا ندیمجف ج هدید الا همدم یر عز اص وصخ مهنه

 A "1 قوع و یدنا وا هجر هنوک لوا هک ا ناب رد هنسانعم قمر ةح ینکد رکج

 هد_آماقم E امهدحا اضطعو ردقحهلوا فادت رم دن دا حج الح مز روند فدا

E نوا 



 | كما ی رحالا ) ج رطاب دلقم یا ج رع بلک لاق هلوا
 ههانک یب هسکربو امت مرح یا ضیالا ىلع ةالصلا تج رحا لوق رد هنسانعم

 راچانو رطضم هیهتسنرب یهسکریو هتم یا انالف تجرحا لوقت رد هنسانعم قموق
 زود وخأم ندتساتعم هقباضم یسلج هنالبا یا هيلا هتحرحا لوقت ردهنسانعم كلتا

 E EE قالظا هب هک قغوص كب هبرسک كي( جارخما)
 ردعظومرب هدنع ( جراح ) رقلا ةديدش یا جار يل لاقب رولوا ثعاپ هغلقوص

 رووا قالطا هتذظ نالوا کارنمو فیثک هلیس هدایز هبرسک كناح ( الظلا جارح )
 جارح قاوق رط لاق رونید هغلجاغا قیص هکردیعج كج رح نانلوا رکذ جارح

 ولع رک هاب ندرب بولوا زومس هلیعض كناح ( جوج رجلا ) امنم فثکام یا ءالظلا
 ولک دو شتآ شعاریو والب هجا دوخای هننالوا دیدشو زوای لوق ېلع رونید هبهقان
 هو لیعفت ( خیر ها ) رود رک زور ددشو درابو رونید هبهقات كلشيا

 هقيض اذا اے رح هج رح لاق ردهنساتعم كلبا راتف رک ههشاضمو قمردشقص

 هچ (  ها ) ردا یدح كلاله نب بدنج نی ةرمم هدننزو ربما ( جرح )

 لاد هتسانعم بنج فلوم هکربد ح راش رونلوا قالطا هب هغوق كجوک هدننزو
 بودیا ریهرپ ندهانک روبشم هکیدلیا لامها یتس هدام ج رح ندنباپ لعفت نالوا

 هدحوم یاب.( جرا ) مالا یا ج را بنج اذا دیز ج رحم لاقب رد هنسانعم یفقص

 روند هثیش نامزید و یربا اقلطم هدننزو سایرد )جا رطاو ) هدننزو رفصع هلا

 هجن ر هدندروب یسهیق ماذح هأب نسسک كە مچ یازو ی ف كناح ( ج زار ۱ )

 نالوا هدرب وللقاچ هدننزو رفعج هلا همجم نیش (جرهلا ) رونلوا قالطا هیوص
 فیطلو كزاو هقفوب ېک یغادرب.هکم هک رونید هغاد رب لوسشو رونید هر همشا

 ىرالا قیقرا زوکلاب یا جمشلاپ ییاقس لوقت هلوارزوس ینیوص هلغلوا فیظنو
 هنروط بولیکریا نوض روغی هکروند هروقح هعوا قلخ نالوا هدرلغاط ضعبو
 ضرالا ناذکحو ردندسا مالعا ج رشح و رولوا قاصو یروط یک یزوک

 هلاهرد هحرمشح ید رقم رونید هزلشاط كش وک نانلوا رببعت یک هفوک هکرد هتسانعم

 كلغا سفن غ غ هدنلاح توم هتسخ یضتحم رواوا ردصم یک هج رحد هجرشح و
 نزاو بکر و سفللا ددرو تولا دنع رغرغ اذا ضیرلا جیشح لاق هنشانعم
 ةقلح ق هوص ددر اذا راجا > یشح لاق رد هنسانعم كليا ددر هدیزاغوب

 ( جا ) ردراردصم نکل ردشلبا مسر هدنن روص مسا حاسم یرلن وب فلم

 نالف قاب هرجا شضوح یرلقد راوص هود هل وكس كنم داضو یرنک كناح

 یا هنم جضحیف لاسقب رد هنسانعم هیحانو ردتفل هدولیخف كناح روند هیوص
 اعضح راثلا جج لاقب رد هنسانعم ققا شتآ هددنزو ترض (جضحا) 7



 ۷ِآ ی 1
 us س سس سس سس سر

 روند هب ی و سلما یا حس رد یش لاقت روند هب هڏ سلماو زودپ ود یزو

 ردیدآ لجرربو روشید هیسک رودوت هماقلا ربصق هل رمک كناح ( ناج ردل ا )
 دحا یا دا نھ رادلابام لاق رد هنس انعم هسکو یک هدننزو رفعح (ج ردلا (

 نامروا راشیا قواهکرونبد هرب راطنالوا ناوارفو قیصیراج اغا نتف (جرطا)
 قیطلا ناکلا یا جرطایف اولخد لاقب هیلوا نکع قمراو رلنابوح ندنفلقیصیک
 رد هلیس هظحالم قلوا مزلتسم ینل راط رونل وا قالطا ههانک جرحو رها ریثکلا

 اریذ هدزوا تبسن رونید جراح هراکرنک هکرید حراش مالا یا ج رلاق عقو لاقب
 اجرح نجرلا رج هدحایصم نکیا رول وا منا هدنسانعم ما ج رج سپ ردق و لعف

 هب هقات هحا لب ج رحو ردا خرصن یدورو هلی رابع 2 اذا عبارلا بابلا نم

 روند هب دن یرلةدردلاق یدسح شلواو رونید هب هق اب ولع رک هاب ندرو روید

 ریبعت هرکسن راررونوک بودلک و هنېرزوا یتیم یک توبات بویلغ هنیرب یرب
 ج رحاب هلش لاش زرد رمپعت هحالص کا هدهړک ر رايد ضعي ردقح هل وا یرلک دلیا

 جافا قلتح هکرولوا عج ندسنظفل هجرح جرحو یتولا هيف لح بشخ وهو

 هب لاش رد هنسانعم هم رح قلمارحو روند هتسوروس هود هج رحو روند هنغل وروق

 دولوا قیض یلعف هک هنسانعم قلوا مارح رولوا ردصم جرحو ةمرخ یا هج رح
 لوش ج رحو تمرح یا عبارلا بابلا نم اج رح ضيا ا ىلع ةولصلا تج رح لاقب

 دب هماکچ هود تاک راو پویلثب هنسیدنک نوجا قلوب زوعسو لواط هکرونید ه قاب
 تجرح لاقب رولوا كنتمصب ذفانم هک ردهنسانعم كفل هربخ بوشاق زوک ج رحو
 ردلهعتسم هنسانعم كمشربک بوشقیص زالطو زو" ندفرط رهو تراع اذا نیلا
 هکر وشد هغلح اغا قیص یدو هدننزو فتک ) ج رطا | مضنا اذا رابغلا ج رح لاق

 برح هک روید هردابنو ربلد لوشو هیلوا کم قلوا اار نابوج ندنفل راط

 هلوا رریو هقاطم هنسیدنک لوکت ندکنح هکایوک هیلوا موزهمو كفنم ندلأتقو
 ههانک یدو هل رسک كناح ) جرلا) لاتقلا نم ر داکیال یا ج رح وه لاقب

 یجنرب هلکنآ بودبا هدنزرط هکبش هکرونبد هرلبا لوشو هنا ما رونید

 جارح یعجج روند هو شارس هرزوا پیا نوعا یءروقو راردا دیص یراروناج

 هب یزات كدايص و و هعدو رواد هنفحم و رطاق ج ر>حو هدشنزو لابح رواک

 ییدلیا دیص كبلک هکربد حراش روند هیدمعط ةو یا ی
 یعدا هناف كبلک ج رحآ هدرب كد نیسشاق هکرربو هصح :هدهنسدنک ندزاکش

 هی و یرسک كياح (ناجرلا ) ردیدآ عضومرب هليمض كناح ( جرطا ) راريد ديصلل

 رد روک ذم ريف یرکیدو ردندنس هلسف ثرالا نب ورع یب یرب رد هسک یا هیس هين |

 یسهطلاخ شازبد تجوب رطاق هدننویب هک رونید هبلک لوشهدننزو مظعم ( ج رکا )
 سب س



 قمییو ددیدآ لجدرب هدننزو دادش ( جاج ) قحا یا مخا سرق لاقب روند هنآ

 نارعوا ندناو ريق ءاهقف هليسهينب ع راضم (عح) ردیعآ هبرقرپ هدنس هیحات

 كمشدبا عازب و تموصخ هدننزو باح ( جاهلا ) ردیبقل ینافلا جاعییا نب یسوم

 اصاخم اذا اجام لاق ردنرابع ندهلداجم هديا تج زا ربا یرب ره هک رد هتسانعم

 زا رک كنواقو یک لظنح روتید هنیزورق لهجوبا هلنیتحف (جدلا )۰

 هروک هیدخسن ضعبو بطق نالوا هجهزاتو رلرید ید, كلک هک روند هتکلود
 یا رط نابوح بطعو روند هنح اغا قوع بطق رود هتراتکی كتاب مات بطع

 (جدطا) ررزناج هدهلیض كلا هدنو و رولوا ولنکی هدیسیکیا هکردناب یرلکدید
 لع اک لاش روند را, هدیسراف هک هنتسانعم لج روند هک وو مابسسک كناح
 چ ودجیج ردیدآ بوک رب صوصحم هناوسن هدنزرط هفحمولعا یا ج دنا ریعیلا
 هل وک نانلوا رک ذ ید وب هل رسک كناح ( هحادلا ) رولک جادحاو رولک

 یراوحو ناوسن هدزاج قیرط هک ردقحدلوا یرلک دید هبربش ارهاظو روند

 وجوق هدمور الو رولوا هفحم هلکلیا ناب هلا یراع رلضعب رارولوا راوس
 رونید هتسهمزال تاودا كموقرم بوکم هحادحو رونلوا قالطا هد هنن راک دید

 كقکوب یرورم جدح هیهود هدشنزو برض ( جدلا ) یک یراسو نالوق
 ٠ قعرواو جدا هيلع دش اذا لوالا بابلا نم اجدح ریعبلا.جدح لاقي ردهنسانعم
 رد هتسانعم قع آ قوا نوا قمروا هب هسکر و هبرض اذا هحدح لاق ردهتسانعم

  ددهتسانعم كليا دانسا هعقاو ريغ تمې هیسکریو هب هامر اذا مهسلاب هجدح لاقب

 كلا مازلا رب رغتو ننغ هب یرنشمو امي هامرو هيلع اهلج اذا هلو هحدح لاقب

 .تساسا دف هيض اع همزلا اذا ءوس عاتعو ءوس عیب هحدح لاه رد هنسانعم

 ج دح الثم ردعرفتم ندنآ ها "یاعم ردلصا هدنسانعم لظنح هروک هتنای

 ردعفلوا قالطا هلغلوا یبآ تسن هیءهود ردروک ذم بوڪ م هک هحادحو

 هدقع ! هتسن یونعمو قیقح هدعب ردقبآ لظنح هیسکرب هلیحف كناح جدحو

 ذخا هس هقالع یرلترارم كليا نیغو یمروا كلذک ردشغلوا لامعتسا

 رد هن دانعم تملک وب جدح هبهود یخدوب هلیرسک كنءهنمه ( جاذحالا ) رد رلعفلوا
 قلترغب ردیدآ شوقرب هلتاحف ( هحدلا ) جدا هيلع دش اذا ربعیلا جدحا لاقي
 خج.دحو ردیس هنک كنشوق كلکل هدنزو ریبر ( ج.دحوبا) رولوا هیش هنشوق

 هلتدح هدننزو لیعفت ( جیردحلا ) ردندیاا همالس نب جیدح ثابشوا ردندامسا

 ) جادح و حودحم ر ١ هقدح یا هر هحدح لاق ردهنسانعم قغاپ هیف هیق

 ثکوب مکح ییهتسنرب Ea EEE ردندلاحر یاس ۳ ناک

 هدشزو ج رحدم ( ج ردحا ) همکحا و هلتف اذا لبلا ج ردح لاقب ردهتسانعم



AY 

 ) جا) ا شفا رول وا ېد حج مسا یک د رقم یظفل جات کجا واو

 3 هزکرب رده انس ھل رسک كنا ( يلا ) ردسا ندنسانعم 3 ج لر یی باخ

 هب هنس هچو ردقل وا عف نالوا سايق ارز ردفلام هسایف وو ردهنسانعم كلتا

 هدکنسکیا لما وک عج ثالث تضم لاش ینبم هنسهفالع لولح رونلوا قالطا

 هنس روهش عوج ایوک ردفورعم رهس هک هلا وذ لنک كياح رواک هک یعج

 لاش رد اج هد دلی كناح روند هنغشمو كغلوق هجحو ردامسم هلغاوا نابت

 دوا د وخای قحو غ ور حف كناح ( ذعحا ) هنذا دمعت یا هک تر

 لیلد هلیض كناح ( عطا ) راردیا هزیوآ هنبرلقلوق بودیا هیوک ناوسن هک روند
 یعانفا ك کو لشو لقع 3 و نیبع نسف دصقم روشد هناه رو

 ( جالا ) ناهربلا یا ةا هيلع بلغ لاق ردندانععو یضاف تج نویلوا
 لا رواد ةا نالوا ا 0 ۲۴ هلل د سس نهارو لئالد هلل رسک نریم

 روند هلی رومد قح هیلقوت هراب كحارح جاعگو لدح یا جاعگ لیتر

 لوقت رد هنسانعم كم ردن وک لد نوحا # یدسکرب هر سک كنم دیه ) حاعخالا (

 هبرجكنب رخآو هحوتفم یاو مسقواو ( هلا جو ) میل هتثعب یا انالف تیا

 ضرف یذلاو ردرد صم هج هداروب لعفاال هلا ةو نولوقب ردندن رس ك رب ع

 لاق ردهنسانعم قلوا حم هد رب رب هدننزو راز ۰ عن اإ ۱

aEلاق ردهنسانعم كلبا تعجر ندمارم ییدلیا هحولو هب ماقا اذا ناک اب  

 هناسل یمالک ییدلیا دارم كلیوسو اوصكن یا اوت م موقلا ىلع واج

 ثلبا كابسماو تغا رف رد ییلد هدنعض هظح المرب روفلا ىلع نکیسشلا

 فام لوقب نادارا اذا لجرلا مع لاقب نو واست رم هک رد هنسانعم

 ك كنهدهدشم واوو كيحو تب ( ج وعت لا ) منع كسماو فک مث هتم

 کا هاک بویملوا راویهو تسار ه هز ودرپ هک رونید هلو لوش هدنزو زوز

 ) ( را ) یرخا جوعیو ةرم مقتسب یا جوج قیرط لاقب ہدیک یرغوط هاکو
 چ قرط لاق روند م رال وب شغل ر وقح یو در قوح هلنیتمض

 ثاحراش ةروبسم یا عج حارج لاقب رونید ہرا راپ شفلقوب ہلا لیمو ةت یا

 ردهن_تادعم بناج هلرسکو یھڈ كناح ( جالا ۱ رد راد ر قم یو هروک هنا

 نا جاچو رولوا تبا هدنرزوا كآ شاق هکرونید ا هد» رهحو

 ورح هدسل زنم رانک ندا روهظ لوا لا ی عولط شنوک یک سا

 هدننزو بقبغ ( ی ۱) امبجاح یا سا جاجاد لاقب رووا قالطا هتسیتم
 تو كب هدنژو ج زا ( حالا ) روند هیسآ تعفسو رخ یو سکا و قد

 نالوا زل رب الصا یشان ندنتناتمو تبالصو بلص یا ےحا سار لاق ردةتسانعم
 ۲ ۰ یوم



aS ۷۱۹ 
 بس ۰ ۱

 الغاد عور صوصحم هنب رار وکو ب ننس هود چ و رول وا لاله لغم ابشح

 ( جابح ) ردعضومرب هدهنیدم هلنیتفط ( جلا ) ردیدآ یزاچ رهشرو ردیسا
 هدننزوذفنق ( ج ربا ) یدنلوا نایب هدنسهدام هک ردیمما ببع ره هدننزو باحص»

 ) ج رابطا ) رواک خداحو رولک ج رایح یھج ردیعها كنشوقوص عو رب

 هلددشت يجو ی هذ كناح ( عن دا ( روند هنککرا كنشوف یوط هدننژو طر رلع

 ند هیت ریو هدصقاذا لوالا نماج هه لاقب ردهنسانعم كجا كنهآو دس

 كلك ندربریو هنع تففک یا مالا نم تحج لوقت ردهتسانعم كليا تغارف
 چ لاقب ردهتسانعم قلفوب ییهراپ هللا لیمو مدق اذا نالف جج لاقب ردهنسانعم

 لا ردهتسانعم قلوا بلاغ هناهریو لیلد هض راعمو جا ا راد ا
 ك بوراو بودا ددر قوح 4۶ راب هیسکرپو + هڪ ا هبلغ اذا الف ج

 مالسا یانمو ددرتلاو فالتخالا اورثکا اذا انالف نالف ونپ ےح لاقب رد هنسانعم
 نوجا ادا یضورفم كن نالوا یسهدام EEE رب ند هس ناک را نالوا

 زرد ام توت اف اق 5 رده سام كليا هج و و دصف هب هم رکم هوم اک

 (جاحا ( كل ةماقا هدصق اذا تیبلا 3 لاق ردذوخ أم ندنسانعم ددر دوخاپ

 .ةينلا عم هدصوصح منوم ییهمظعم ةبمک هلماغدا كف ( مجاحاو ) هللا دیدشت

 یج كلذ لع هل دخاو روشد هبیشک ندیا ادا ی كسنو فاوطو تدایز
 هلیمص لاح رولک جج و یک وعو یزاغ روک جج و یک راوزو ۳9 رولک جاج

 ةجاح ةْأرما لاق رولک جاوح یج هلیاه روند هجاح هدننژم یک لزبو لزاب
 هلا ٽي جاوح هرلنا رلشلءا جج ءادا هک رلذوناخ لوا هکر ید حراش جاوح هوس و

 جاوح هسیا رلدلنا جج ءادا زونه بولوا هدنددص مج ءادا رک او هلتفاضا رارید
 نونم هح رکا رهاظ فتو ا شم ريغ حاوح ظف) تسشفاضا رارید هللا تب

 براضد ز هلتفاصا هک دب نوا هدافا یار ول زه یانعم ردظ وولم نون < 5 ردلکد

 یناسک هک رید جرام ردهوکو یرلقرف ید كن رل یک رب ارع براض هلن وتو ورع

 بو قراساا هلوقو ةفاضالاب نالف بو قراسانا هلوقنب قرفلاام ندفسو وا ماما

 ندنغیدل وا تقرس رقمهلغلو | هنسانعمیضام هدننروص تفاضا هدکدلیالاوسوید نالف
 ندنهدلوا هددددص تقرس هلغلوا GE لبقتسم هدهفاضا الب ردمزال ءا رح

 لصا رده یخ د یسهلک یباح هلایو ردرلشمریو پاوج وند ردلکد مزال هنسن
 لج برعلا نيب لادبا های قعاضم فرح ردشلوا لدپم هیات مج بول وا مت جا

ISمدق كتير رح هدهرد و یک اعلت و ععانو اسدو سسدو ییظاو نئظن و  

 راس نویگن [ ردعچ ما هنسانعم جاج هداروب جاج هدنحرش كنلوق چ اجلا ریایس
 یک صاسو رضاج رولوا ید درفم جاح كلذک یدلوا حک یتفاضا كنظفل
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 هدنسهعقولومرب هللاحف ( هج رج ) ردي رعم جاکر ک ردیسا كرهش نالوا یکللا راد
 ریما ( جرج ) ردشلوا مالسا بایفرش هک ردیمنا یرکسع سم كني رک مور
 ردي وذم كلةيطح عاش ىزازغلا جرد ن سيق نب ثبش ردندیماسا هدننزو

 ) هج رج لا رد هنسانعف قمردنناطو قمردباق قایا هدننزو لیعفت ( رجلا

 دزامرک روشد هنشع كنحافا نیغلیا هل رعد كيج ( ج زامزح - ) هقل زاذا اش رم

 شدو تیوق ینرلتا ش هد هضم هاب | ی وبطم ۳ لئالا ۶ هر رد رعه

 ۳۳ كولم نیس و یڪف نیح 1 Ez ( ردي دعي دک یس ضآ

 نزدعشحو لیشح مردی ز عمل رییشح و ردعفات هنیع عجو هک زدن فو رعم یاود

 دنا رددنسانعم همعخ 3 حلا EET هودازوک ردوراد نانلوا زم بعت

 رونلوا رسیعتکیک افق ردنرابغ ندکیک نالوا لقشم یک هساک یشاب زونل وا ریبعت رس

 قالطا دهسا یاسر ازاجم ردیمج زساه لج هنساتعم ساو روند و
 ته یو قعلا تیاغب روو هغو عورب هدننزو هحاج ( جاا ) رونلوآ

 كنهالبحو و ردید آ یدنه یاودرب هلیحف كناهو كيج ( مجهزاوج ) رولوا

 هیوص یتسهود هلبرسک كيج ( ج ) رداود نانلوا رببعت یدنه لبج هکردیب رعم

 یس ەر 4 ندکعد “یبہ نالوا توعد ةادا هنسهود كنهسک نروخک

 رد ینبم هن رالوق كرنا دع ذوخأم ندنسهلک * یو هثح دوخاب كرلندا نییلت

 روهظ یناهک  هنسنرب هلینوکس كنابو یصف كناح ( جا ( ) ةامهملا ءالا لصف #

 رو ةتغب رهظو اد اذا يناثلا بابلا نم اجح سالا مج> لاق رد هنسانعم كفا

 كلباهطاحا ییالباقو اند اذا هيلا می> لاقب ردهنسانعم قاچ بوشلقب كي یبهتسن
 رد هنسانعم م رول كبك و هفنتک ا اذا هجح لاش رد هنسانعم قعاسوف 0

Eقبح یا 8 لاق ردهنسانعم یاهطرض و ادیدش راس اذا لح را  

eرهط رى اعاد هدننزو فتک ( ججا ( هبرض اذا هڪ> لاق رد هنسانعم  

 نینسنآ هنسن رب یخدوب هلک كنهزمه ( جابحالا ) روند هیسک نزەط رت نالوا
 هنسهنرک كمر وکو ةتفب رهظو ادباذا مالا حا لاقب ردهتسنانعم كلبا روهظ
 كن هو "یور یتح فرشاو برقاذا *یشلا ج7ا لاق رد هنسانعم قاچ بولک

 تصقش اذا قو رعلا تجحا لاق ردهنتسانعم كلبا راردا بوقلاق یژربط دوس
 هنن راهاگیعج كنهل-قو دونید هبیاسنا تعاج هایرمسک كناح ( جا ) تردو

 هلغمالنوا تاب ی راکدید ےف کره هود هلن ف ( جلا ( ردزناج اج هد لیخف كناح روند

 لاش ردیاب یر رک دی د قرب شب ندنعوت نکس د وس رع رد هنسانعم :لمسس یراق

 كنهود می> و عفرعلا لک انع هنر فتا اذا عیارا بابلا ن ء امح ریعبلا جت

 ندنح جم اصع یت “< رول وا یشا ندعلع هک زور هغي نالا توطروط ه دن طو ,

 ا سسس

 m~ س س ا ی و ست سو تو
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 |[ نايطاو مارآ بوليروق ندنامخو هغدغد رطاخ هدرلنوب هلنیتعف ( ملثاو )
 . ]| ندقوغوص كروب بولوا عفدنم بارطضا ترارح ندکروب هکر د هنسانعم قلوب

 1 اذا مبارلاو لوالا بابلا نم اجو ابولث تو یسفن تحل لوقت ردنرابع

 ۱ ينه وغوص یکرو E ها قلوا رو سو داش نیت مث و تأاطا

 . ]| ( داژفلا جولشلا ) حرف اذا مبارلا بابلا نم اج لجرا مث لاقب ردمزلتسه
 دقوا نیهذو ید هک هتن رونلوا قالطا هنادا نالوا دیلب ودنک یرعضو نهذ

 زا ( ياللا ) ديل یا داوفلا ج ولتم لجرلاقب رولوا فوصوم هبا داوف لاعتشاو
 یمالث لصن لاق رونلوا قالطا هثیش نالوا قآ تیاغب یک راق هدننزو یارغ

 ءام لاق رونلواقالطا هثیش قوغوص هدننزو فتک ( متا ) ضابلا دیدش یا

 ٠ ثلا لاقي ردهتسانعمقمردشراق ییهنسنرب هدنزو جد ( مُما۱) دراب یا مث
 ها راکنو شقن كنراکنر هدننزو نسع ( ما ) هطلخ اذا الا پابلا نم اسم

 یشپ یا لجر لاق ردذوخأم ندنسانعم طیلخت روند ةهالح نیلشیا هجال آ
 هدنازو جوم ( جوثلا ) رونید هنبداق ىج شقت ردیئنوم هلیاه ( عملا ) اناولا بالا
 جرکو قاربط هلکن آ بوروا ندنغاریی اهرخ هکر دیسا 8. ظر هدنزرط لاوح
 رارشاط هنسن یبهلوقم

 هلفقروق ندهنسنرب لوكس كنءمهو یعف كيج (جألا ) # ملا لصف ۶
 / كالا بابلا نم اجأج لجرلا جأج لاقب ردهنسانعم قمروط ا نکر دیک
 | || دنمونن بورومس فعضلا دعب هلیئوکس كنابو یحف كج ( جا ) انج فقو اذا

 ۱ دجسج مظعاذا لوالا .بابلا نم اهج هريغو لجرلا مجج لاقي ردهتسانعم  قلْوا !

 ردرقل ىراغلا عفان نن روصنم ندنلدحم هدننزو ۶ دلیعص كيج ( 3 ) فعض ده

 هتوا یرب هلکلک لو هنلحم هنن یسهلوقم كزالبو زو هدننزو ج رح (جرلا)

 | || عیارا پابلا نم اجرج هغبصا ىف مالتا جرج لاقب ردهتسانعم یمانیوا بونود
 ۱ رونید هننرلهداج كلوبو روند هرارب نیکنسو ظیلغ حرحو هتعسل قلقو لاج اذا
 3 هدهداج د وخاب هد رپ ناثل وا رکذ رولوا ردنصم كلذك حرحو ردهحرح ۍد رقه

 هعرج ( هجرلبا) جرطاق یثم اذا اجرج لجرلا جرج لاقب رد هنسانعم كی روب
 هکربد ح راش هح رک ءاهالب رد رج یسنج عج ردبدآ كق رظارټ هيس هح رخ هدنزو

 ۱ هفح اراغط تحوک هکر دی رععیس راف هج رک هح رج نکل رعبا ملت ت قغیدلوا فععم

 ونب ودذوخأم ندنآ ردیمما لجررب هلا ریغصت ین هک جرج روند ههربوطو
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 لس راف زساه (ج رج ) ردندم هجرج نب ی و ردهیکم تعاجرب هجرخ
 ردپسا یدح كدیعس نب دمع ندسلدنا ءاهقف ج رجو ردهدلبر هدنس هکلوا:

 هدنتلایا مزراوخ ( ةياج را ) ردید آ هدلبرب هدناربا هدننزو نامع ( ناجرح )
HITT E CTT TT NANETTE I 

 راد
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 بوکچ هلادشا ییهنسن رب هلیئوکس كنم یاحو یحف كنان ( جا ) هدیز عقک
 ادیدش ارج هرج اذا ثلاثلا بابلا نم اصح "ىثلا عح لاق ردهتسانعم كمروتك
 نالوا كوپلسو قلاض یا كنسهدوک هدننزو ج رحدم هلبا همجم يا ( جا )

 لحر لاق هوا ردیا بارطضاو تکرح نکررو ہک بوش روند هناویحو ناسا
 نایرپ یزوق هکردیفدارمو هدنزو جابنرفا ( جابنرتالا ) محلا لهر يا مح#۶
 لا دلج چرا لاق ردهنسانعم قلشب هفعروق یرلجوا كنسيرد نکیا رولوا

 رونید هیناسنا هورک نالوا هرزوا رفس لنتعف ( جا ) هیلاعا سیف یوش اذا
 یعف كلا ( عن ) رفسلاق ةعاجم یا اه تیار لوقت رولوا عج مساوب سپ

 لوالا بابلا نم اعفث لجرلا عفت لاق ردهنسانعم قلوا قحاو هع هليل وكس كنافو

 هل وا هرم ف ندک اردا هک روید هیسک هم هدنزو هاش ( ةجافلا ( قح اذا

 كنا ( مثلا ) ردديك أت ىس هجافمو قئام قحا یا ةجافم ةجافت لجر لاقب

 راق رولوا ردصم منو رار بد فرب هدیسراف هک روتند هراق هلیئوکس كمالو یجف
 لا ترطما یا لوالا بابلا نم ات ءامسا ات لوقت هنسانعم قهردغاب

 ملو هلبو هعقن اذا "یشلا ملت لاقب رولوا لامعتسا هنسانعم قغالصاو اثیلع

 ردندنخماشمیراخم ماما ملا یبا نب هللادبعنی دمو ردندارعش ممثنب عی ر ردندیماسا
 سس سم تی

 قسشمد ( هجا لبج ) ردیف رب مثونب ردعدنبمو هیقف ىجا عاجش نب دمو
 لحررو رود هیسک ناتص راق هدشزو ج الح ( جالثلا ۱ ردغاط رب هدن رهاظ

 ٣ قلراق هک روند هرب نالیصاب راق ردناکم مسا هدشنزو هبنرم ( ةعلخلا ) ردیسا

 نوسل وا هنس نانل وا ربع قل راق رکو نوسا وا هدر درک روالوا رعت

 یا ءامسا اتحلتا لاقب رد هنشانعم قمردغاي راق هلرسک كنءزه ( جالئالا ) |
 بلقو اجولثم راص اذا انموب ثا لوقت ردهنسانعم قاوا ول راقو شا ااغ تقلا

 هک رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوب تنوکس و مارآ بولوا نئمطم ندبارطضا
 نکر دا رفح یوقو تنابطا يا یسفن تا لوقت رونل وا ربع قموغوص درو

 یا ثا قح رفاطا رفح لاق رونلوا لامعتتنا هنس انعم ثم ربا هفعل اب ولت وط ر

 لارعتسا هنس انعم قءوغوص ینکر وب بودا رورسمهو اس ی هسکرب و نیطاا غلب

 لح.رلا ثا لاق رد هنسانعم قلث وط هراقو هتح رق یا ان ال تنا لوقت رونلوا

 لامعتسا هنسانعمقلوا صالخ ندننرارح بول وا لئاز اج ندموجعو ملا باصااذا
 كلسک ییوص كنييوق دوخای كنەمشجو تعلقا یا ىجلا هنع تا لاق روئلوا
 ءام مئا لاقب رولوا شلاق ندنایرج هلغلوا مث هکایوک رونلوا لامتسا هنسسانعم
 ناق هکردهنیسانعم كليا پای فظ هنیولطم یهسکریو عطقنا ىنعي ملقا ىارئبلا
 هدننزو دوعق ( ج ولثلا ( هحلفا یا هما لاش ردا د ربتمو طم ندهغدغد لوا
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 چ ی € 2 لاق ردفدار هد ربخا یانعم ها بت هدببزو لعف ) يتلا ) اارو نم
 . ردهیلقن ءاه رونیدهلام نالوا هدننی زنک هلرا هدیزک هلناصف ( دا *) مث ینعب اصعلاپ
 رايللا نيب ةطسوتلا یا [ ةجا وطنا رج ن لئاول ] مالسلا هيلع هباتك هنمو

 هدن زرط ققج یضرغب لوف ىلع یلنیرغب یصی هدنزو رجا (e لاذرلا و

 هاتوا شا ضيع یا جا لحر لاقي روند O نالوا خاعوطو یرمول

 ردب رقصم تاتسهک ا ew دراو هدش مش تیدح که دننز و رگ 4 ( جیئالا )

 مالسلا هيلع لاق هئارما ديما ن لاله نعال نيح ناعللا ثيدح یو ةياملاف لاق
 ۱ 9 ا هلج یریض هب [ اهجوروهف نیفالا ی ۱

 دا قمرووا بولموح هرزوا یرلح وا كن رلقایا هدننزو برض

 . نانیمطا ( جاجبنالا ) هیمدق فارطا ىلع یعقا اذا یناثلا بابلا نم اجث.لجرلا مین
 كيهسكرو التما اذا اجاجمئا ءاقسلا ج أبا لاقب ردهنسانعم قلوا ولطبط هدننزو
 اذا لج رلا ج ابا لاق روان اتم قلوا ا قلاص قردلوا یرا یدوحو

 روند هتشوق لائرق دوخاب هشوقباب هدننزو همظعم ( هجا ) یخزتساو محد
 عض وهرب هدننزو ناتک( جابت ) رددآ كغاطرب هدنع هدننزو باتک ( جابت )

 قرهادلروش وص هلی كنا ( جوج لاو ) هلی دیدهت كيجو ىحف كنا (تا ) ردیسا

 یدعتم جو لاس اذا لوالا بابلا نم اجوح و اجت ءالا جت لاقي قدهنسانعم ققآ
 ندلوا باب یسیدعتمو ندیناث باب یزال هدحابصم هلاس اذا ءا ج لاقب رولوا
 نارق هدنافرع هصاخ جم ردرسقه نا كکود قردادل روش و موس ص قرهلوا

 یدهلا مد نالیس یا [ جاو ےل ۱م ۱ لصفا ] تیدلا هنمو رد هتساتعم ققآ ییاق

 هلاسا نالوا باوص نکل بودبا ریسفت هلا نالیس هداروب فا هکر د حراش
 یاق نارق ج هلغاوا كليا توص عفر هد هست ی ارز ردقلوا یدعتم هنسانعم

 هدژو لزلزب ( جج او زو لاعفنا ( ج اجتالا ) رول وا مظتتم هنسانعم ققفآ
 ( هجا ) جت ىتعع جت و انا جتا لاقب رد هنسانعم قق آ قرهیادلروش وص هدرلن و
 یرلدنب وصو یرلضوحب وص هدنحما هک روید هرارغرمو هبهاب لوش هلیحف كنا

 هوا رولیکود وص هنیمز ندرلن 7 دکلوا یزارب ,كحددا دم یو هنوک رتاسو
 هیطخ نادنهو ماکتم هدننزو لسم هلسنک كيم ( جا ) رولک ناجح یجب

 ( جا ) هوفم یا جد بی لاقي هلوا لوقلا سلس یکوص هکرونلوا قالطا
 نالوا هرحما دوس زوده هدننزو دیگ ( ةججآا )روند هتنوص ليس هدننزو ريما
 هدمولط هدننزو مظعم ( جج حب لإ ) هوا ودنا هم ولط و هلا هکرونید هنغاب 1

 شمالوا عمق هلفع و هم ولط فا ندید وراي ندی رازح هکر وند هدوس لوس نالوا

 مو :دورپوا ةرارح نم هيف ناللا قزل ىنعب هدیز عقحم مایا +" بطر لاقب هلوا
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 دیعس دح>اوبا هکردبقل هسک رفن یتلا ندرع یاسود ( جاتلاوذ ) ردیسا 4 رمنرپ

 ۷ كلام و لع ۷ هد وهو كلام ن طیقل و ورع ن دثراحو صاع ن دبعمو صاعلا نا

 نالوا ردکءد جات بحاص ردلعاف مسا هرزوا تس ) جالا ( رد رل هنسکما ا

 مسا هک رد یعج كجوتم ليف كيم ( جواتلا ) جاوذ یا جات ماما لاش یک

 رردا قالطا جات ههماع رلبرع اریز رونید هرب قگیزاص قراص هدشاب ردناکم
 مطن رحم درش * حالا نم نیمعب نهو * وبا كرعاش "یعار مان لدنج هک هت
 لوا یعب ردعقا و ردشلیا  داشنا هدنفاص وا هود E E هژوح را x ج واتلا

 هدننیه قراص شلراص هدنرلشاب لغت هننرلشاب یرلکویک كن رازغا هود

 زردیا
 روند هنیزاوآ كنمسف نویق هدنزو جاب ( جالا ) « ةكنملا ءالا لصف
 مغلا تجأت لاش ردهنسانعم كمهلم نویق هلی وکس كنءهزبهو یصف كنا ( جأثلا )

 نت رحم هل هوس كن همه و یجف تاپ ) جْأت ( روک ثاح اتو جاو یج رد جا

 ندهیند ءاضعا های تكنمدح وم یایو كنا ) جا ( ردد آ هب رفرب هدنساصق

 کف هبرض لاق ردقحهلوا یسهروا كنهقرا هکرونید هنغلارا كترص هلآ یر
 كناب رد روند هنمظعمو طسو كنهتسن رهو رهظلا ىلا لهاكلا نیبام یا هجا

 قايس یالک رول وا ردص# جو روند هتک كن وق قلترغب و یک یر نکنا

 هرزوا با رطضاو نفتو نیولت بویلبوسس هرزوا دحاو قسن قرهبقاب هنفابسو
 ىلع هتای ملاذا لوالا بابلا نم اجث مالکلا ج لاقي رد هنسانعم كلیوس ناشي رپ

 ندجارهساو مهف هلفمزای شوشمو هدیروش بویم زای حضاوو نیب یوزایو ههجو
 هناي كرتو هاع اذا طلا ج لاقب یک یرلهدوسم كرلفنصم رد هنسانعم كلا لم#

 كنبرب ند كولمو رايا دایرف یک ردیا هلا هجنک نوتب هکردیدآ شوقر ماو
 یشان ندنیکلد ما هلکلیا رفس دن رزوا یدنک یر ندنیصاعم كولم هکرذیسا

 ج راخ یاتسد ریز.راس بولوا بلاط هلص ړللايتسا هنلایعو لهاو یسدنک طقف
 دصف هنلایعو لهاو هی ها هرزوا رو نم لوق جد یمعح هلةموق مص زا

 ضراع 3 بررعلا نيب ردا ثراغو بی یبات 4لا عقاو ,لنتموکح ور بويعا

 تیجی نیا عفد یادعا ررض ندنموق یدنک ردشنوا ری ام لثم * اجت هموق ىف

 ردف دارم هدل وا یانعم ییا لا هدنزو لیعش ) مت ۱ رولل وا بر هدنقح

 ینساپوص هسکیسهلوقم یهودو نابوچ جو جا ینعم اجبت طالاو مالکلا مجد لاقي
 قلنوغرو دک رد هنسانعم قعایط ها عضو هند رآ كن[ یرالا و ر یروقرا,

 هب دی لع- و ه رهظ لع اهلعح اذا اصعل اب یعارلا ج لاش رار دبا هیوا هدننلاح
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 " رعت ینواق جاعا هدیکرت هکردمولعم هلنوکس كنونو یمض كنارو كنا ( جرتلاو
  ندمغلبو لاج یولو 2۲ یاوسن توهشو ها معط روند هبویم نان وا

 و ردعنام یتسمالط هوک عضو هرجا بایت ینرشق و لب لک نالوا تدا
 aR هک رید حراش رارید حیران هدي رع و كنزا هدیسراف ءنگیدد لافثروو جرت

  یشیدلوا جرتا لاطا كلوب ثيل و ردیس هلگ دنرع یربظن هدبرع مالک كنظفل

 هد هفوکو ردیوستم هبهسردم نالوا یسهد رک انب مانغلا وبا نٍلاج اب رد ناتسرا نم رب

 نج ه هلاخ ینیدنلوت هکردندنس هم زال ةصاخ كننواق جافا و ردشابا تیاور

 هدنمایا نوعاط نویکن آ ردلوخد منام یخد یغوبق شءروق یتح نعریک یسهفناط
 خر لاقم رد هنسانعم هدیدش هلیحف كنات ( ةجصرتلا ) راردبا باعصتسا هي هناخ
 روند هیسک نالوا نیتمو دیدش و هدنن زو ربما ( جزا ( ةددش یا هجرت

 تكنشوف لصشوط هدننزو درم ( ما ) باصعالا دیدش یا جرت لحر لاقت

 رد هنتسانعم لاخدا هل سک كنه مه ( ج التالا ۱ ىدا جو لیصا روثید هتسیرواي

 نونو یمض كنا( یجتا ) ىدا حالیا لصا كلوب هيف هلخدا اذا هيف جلتا لاقي
 رددآ را قوج ینالسرارب هدننزو مش ( جوت ) رددآ شوق عونرب هلیوکس
 تكت هفلاس نیط لس هک د هتسانعم لیک | ) جاتلا ( ردیدآ هدلبرپ هدنسهکنل وا سراقو

 هکر ید جاش هار سک ك نات رواک ناجت یج روتبد هبهوسک رهو یرلک دیک هن رلشاب

 ا رهاولاب نیزی ةباصع هبش و هرکصندکدلیا ریسفت هليا جا" لیلک | كقلّوم
 ندهرباسس لوصا هکیدلاق ردشابا ناي هلا لیلک ١ نامه هدارو بودا لییذت
 لصالاق یظفل جانو ردربسش فطع ىلوق ةباصع هبشو هرزوا ینیدلوا مهفنم

 نیزم هلاو زورز كمع كولم یعی ردیوسک شاب صوص همغو ردیس راق

 2 7 هنوکررب یرلهاشداب كيلفا ره هدفلس هکردنوسک یرک دیک هن رشا
 ارز رلیدلیا لامعتسا هدننوسک شاپ وا هماګو ذخا ید برع یرو نم ظفل هدعب

 هیاقگ نیطالسس ایلاحو یدیا صوصحم هنب راک ولمو ءارما كراب رع یتودک شاب ممم
 هدیسرافو ردیهثداب جات هوسناق عص رم رلج وغرس هدنرارسفا دعسرس كننامح

 هدا یرنکا ارز * برعلا ناجت مامعلا * ثیدلاهتمو روندرسفا هجات اقلطم

 كن هفیلخ هّللاب دضتعم ندهیسابعیافلخ جاتو ررولوا سارا فوشکم هلغاوا نيشن
 ( جوتلا) ردهنسانعم كمردیکج ا" هیسکرب هدننزو لیعفت ( خیوتتلا ) ردیعسا يارس

 سلف جالا هسلا یا جوتف هجو لاقي ردهتسانعم كيك جات هدننزو لعفت

مر هدننزو ج وم ( جوتلا )
 ۱ . قاب بولیموک هرب قشم و رب هنسن یسهلوقم قایاو ق

 هک ر ديما نولاخرب , هناه ) ,هحات ۱ تحن یا هيو یبصا تحات لوقت رد هنس اتعم

 هدنرهش دادفب ( دیحاتلا رد روک ذم FS رفس ردرا و یس هب رغ هعق ورپ
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 یا دحا لکل ج رہن انا لاقف ةلحد یا رظن دقو ارعا لوق هنمو روید دیش
 قناص هشرط جک ندهدصااق هداج یهسکرب هدنزو هجرحد ( هحرعلا ) حابلا

 اذا لیلدلا مب ج رب لاقي رولوا شلیا عاقیا هنالطب هک رونلوا لاصتسا هنس انعم
 اذا لوعفلا ءانب ىلع "یشلا ج رب لاقو اهربغ ىلا ةدصاقلا ةدالعا نع م لدع

 لوق هنمو رونلوا لابعتسا هتسانعمكاءا رده یهنسن رو قيرطلا ريغ ىلع هب ذخا

 ردشلیا زاجشا فاؤم نعدللا طاقساب ینترده یا ینتحربم صاقو نا نال نڪ نبا

 ینتج رب اذا اما صاقو یبا نال لاق رجا برش اد نخ نا ثیدج یو هد هيا
 یماح لوش هدننزو جرحدم (ج رمل ) ردروطسم هلیئرابع را یا امییشا الف
 لاقي هیفل وا حنم هکر ندنآ هک روثلوا قالطا هب همسج و هب وص لمهم نیسحاص و

 مد لاق رول وا قالطا هباق نالوا ردهو هنع منال ةدراولل لمهم یا ج رویه ءام

 عون کیا 6 ږدی تاب عوار هلیعف كيمو كناب ( حارا ) ردهم یا ج روم
 هک ردقجهلوا ین فالج تاب ردوبشوخ هدیعون ییاو لو یرعرق رولوا
 یسراف ةماربب رولوا یعون رومو یرزمرفو ضای رونلوا ریبعت قالی هدکرت

 هدنامورف بولیروب هدننزو ناجوم ( ناجوبلاو ) هدننزو جوم ( جوبلا ) ردیبرعم
 بولحا كشعثو ی ءا اذا او و ابو حج وب ریعبلا جاب لاقي رد هنسانعم قلوا

 جاپ لاق دندن يا قم رقیح و فشکت اذا قربا ج اب لاقب ردهنسانعم قاچ

 (ج ایبالاو ) هدننزو لیعفت ( مییوتلاو ) هدننزو لعفت هر لحرلا

 قربلا جوب لاقت رد هنس انعم قماردلب بولجآ كش هدرلدنو هدد نیزو لاعغا

 رونلوا قالطا هب هیهادو تفآ هد زو هحار ( دحابلا ۱ جاب یتعع : جاباو حوو

 یک هقعاص ین مد هاود تقعمنا یا جاوب ماع تٽتجاا لاق هنمو دز جاوب ییج

 رو و جا ) جتابلا ) یدنا بوالتح رهیهاد هنیرارزوا

 هیش رفا هدنزژو هحاح ) هجا ( رول وا یو شام لد رمط یرلک دید 8 ردیعسا

 وبا فتصمو ماماو یبابلا دمع نب هللا دبع ثدحو هیقف ردیدآ هدلپرب هدنیسهکل وا
 ردیدآ هدلب رب هدنس هکلوا سلدنا هحابو ردنداروا یابلا فلخ ن ناهلس دیلولا

 ردفو رعم هلکعد هحاپ نا هکر دیمسا كن ردب یزا ربشلا لیععما ندنیندحم و

 ريت هللا هنسن رب هيلوكس كنارو ىح كنات ( جرتلا ) 4 ةيقوفلا ءاتلا لصف ۶

 اذا لوالا بابلا نم اجر لجرلا ج رت لاقي رد هنسانعم یفلقصو كفل رک بودا

 * جنب یشالا نم أرجا * لما هنمو ردیسا كرب قوح یتالسدا رب حجرو زتسا

 قاق ا و لاکشا هلغلوا هبنشم و لکشم هنسا رب یاو هلنیتحم ( جرا (

 اع نم "یش هيلع لکشا اذا عبارلا بابلا نم اچرت لجرلا جر لاقب ردهنسانعم
: 3 

 هج رتلاو ) هیدندشت 6 یعض كنارو كنه ( ةجرتالاو ج رالا ) هريغو |
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 هن وئاخ نالوا رادنسح و بوخ هلیس هدایز رد هغل ابم هل سک كيم ) جالا ( روند

 نوجغیدل وا مزلتسم یفاطلو ننسح رونلوا قالطا هنکروا هود زوم و روند
 ( ملا ) ردطلغ ی را هک هت هم هدار و نیم یا حاج مات اهل "18 تشأر لوق

 هنس» رهح دیس اقلا رورس کرد هنسانعم كليا رورسم و داش نهسکرب هدننزو عیب

 هح رفا. اذا ثااثلا بابلا نم اعج هج لاق ردنرابع ندشاربا شیاشکو نشخ
 لاق رد هنتسانعم تكلیا كانح رف و داش دوب ھل رمسک كن ممه ( جاعالا | هفت

 رونل وا لابعتسا هنسانعم قلوا رظنعنوخ بوللتراضن قوا لربو هجم ینعع ها

 ودهتسانعمقلوا رورسموداش هلنیتحف ( جلا ) ابنابن جج اذا ضرالا تجعا لاقب

 (یاجیالا ) جمو جم وهف حرف اذا عیارلا بالا نم اج لجرلا جم لاق
 هبرس اذا هن جا لاقت رد هنسانعم قلوا كانح رفو داش یخدو هدنزو لافتفا

 نسج هک ردهنشانعم قلوا ناوارف یرلکیج كنەجتاب هدزو لعافت ( مهابتلا )

 لیعفت ( تیبا ) هرون رنک اذا ضورلا حهابت لاقب ردمزلتسم یفاطلو تراضتو
 ههجو هللا ججج لاق ردهنمسانعم تامردنللزوکو  كليا لزوک یهنسنر هدنزو

 هرخاقم هدنص وضخ لاجو نسح هیسک رب هدننزو هلعاقم ( ةحهايملا ) هنسح یا
 هاهابو هاراب اذا ةسهابم هعهاب لاقي رونلوا ريبعت قاض كلزوک هک رد هنسانعم

 تكلوک یزوک یزو بولوا رورسمو داش هلیسس ام حرقه رب ) حج اپتسالا (

 هشبا اقلطم هدننزو رفعج ( حرلا ) یشتسا اذا هب جا لاقب ردهنسانعم

 لاقت و یدر لظاب یا حرم "یش لاق روند هئیش رتک و لطابو وئوک نار
 ی رعم یمراف هرهب و هک رید راش فیز هّصفلا یدر یا جربو ج رج مهرد

 نالوا ی ةادا هکر دی رعم یسداف ةر ج رم هکردموسرم هدیرفمو ردلوقتم هرزوا
 هد ردکعد زسهر لصالا ق رلیدلیا بیرعت هللادا هيج یاه و طاقسا ینوت

 لاما هدمهرد نالوا بلاغ هنشغ یشموک لوق ىلع نالوا رکو ق آ یشموک
 رکو "یدر اقلطم هدعب ردلوقنم کیدنید ههلطبم کس ندیاعا ناو رلیدلیا

 بویلنا طاقسا ینو اضعبو یدلوا راعتسم ید هژهتسن لطابو ردهو لوذبمو
 هبدنه "هلن لصالا ق قرهلوا لوقتم ند رلطم هد ها و راردنا طقلت ید حج رهن

 هلی رعت هدعب بولوا هربن لشن هی یمراف هدعب ردهتشاتعم رکو "یدر ةکبولوا
 نکل ټولوا موسرم قرالوا یدیق مهرد نامه هدهریاتس تاهما ردشلوا ج رم

 جرم ىش سپ رد دلا سف قالطالا لع هلیئرابع یدرلاو لطابلا فوم

 لوش فیز هکردموسرم همسر وب هداواتفلا :رصو رده یناونع ج رب مهردو
 ردها ییدلیا در گرام ج رہن و هیلیا در لالا تی یآ ند_نکلک هکردهقا
 نالوا غيردب و حابم هیدماع جرو یمتنا ردهچقا نالوا بلاغ یشغ هقوتسو

 هه
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 | هدننزو نابهم ( ناب ) رظناف ردشابا نایب هللا یجمود ینو یيحاص هجم
 هدشزو ناعک ( جالب ( ردیدآ هب رقرب هدنساضف وا ردیدآ عضوم رپ هدهرصپآ

 هدنرار تاعسق هدنرادوج و هک رونید هراهسک لوش هلنیتض ( ملبلا) ردیمسا لجررپ
 هرزوا فالتخا هدنسهدام فلّوم ردعج ندنظزل ممق تاعسفو هیلوا یربا لیف

 ( جوابلا ) ردید رقم با ردشایا مدقت لوا هنسانعم زوب نکل ردشليا ریسفت
 رد هعفنلا ریثک ردهفوکشنانلوا ریبعت ه دابا هکر دیب رعم یسراف ةنوباب هدننزو ج ذولاف .

 یا هج! یلا عجر لاقب روشید هنیداینب و لصا كئیشره هل رسک كناپ ( ج#ا (

 فو رعم تاب رو REH هن رق 3 هدنساص دنق زم” هدنزو جک ج ( هلصا

 هدیکرت و بنق هدیرع ینعب كشيفارح شیشخ وو ردردمو تبسم کردیا
 هتک رو نم تاب رد ربغ رد ردحم و رکسه ید لوا هک كتابن یراک دید رونک

 بودا داسفا یک اردا و لقع.رد_قجهلوا تاب یرلکدید یم 2 هنمخو 2
 ابغو هڪغو رارسا ردندم كتلاح یراک دد فالیکتس ردا غ امد هد روسو میرم

 ردراو یرلیهاسا یک هبردیح ةمادمو هب ردنلق یالطو لایا قروو شیشحو

 عو حوا وو ردعفا هنذا عاجوا و روو نکسم یعابوا ضراع ندراح ماروا

 بدالا نوناق ردیعو ضای یلسا ردیالوا یرمرق هدعب هايس قبخا رولوا

 تعاشا هسک مان ردیح رش هدب رف هدنراخرات یللا زویشب هروک هتناپ كحاص
 لوا ةدارتنک نامز یدنه مان نط ر رب هد ها ص أ ردنا نایب یزب رقه ولد یدلیا

 ترهش هدنرفرط نع ندبسو ب واک همالسا دالب هرکص یدلیا داحا هدراید

 كمرد یروک ذم ج هیسک ر دن ز و لیعفت ( E ( ردشع د یدل و

 هدنسهو یدنک یئوف كلکک و جا همعطا اذا ان الف مج لاق ا ردهتسانعم

 ( جابالا ) اهرح نم تحاص اذا ةجقلا تجب لاق رد هنسانعم كوا

 رد هنسانعم كليا اعدا باستا هم رک لصا ر هسکر هل رسک كه زمه
 رو تا ع#ا) عرک لصا لا یعد اذا لجرلآ جا لاقت
 هلصا ىلا عجر اذا لوالا بابلا نم اجب لجرا مع: لاش رد هتسانعم كما
 عفان هرلنلوا جازلا رورح ماعشتسا یتسهزان رديب رعم یسراف ةشفتب ( جفا )
 درلا تادو بنا تاذ یسابرمو دیفم هدنناربا پوخ باوخ تموادم هنعشو

 هکردللعف یزو هروک هننای كحابصم ردعفنا تیاغب هعادص و لاعسو هنضاما
 ردم ا .هتساتعم اړو نسح روند هکالزوک هدننزو ھا دعا ( ردررکم مال

 قلوا اقل بوخ و لزوک هدننزو همارک ( هجامبلا ) نسح یا ةج وذ وه لاق
 ريما ( جلا ) نسح اذا سمالنا بابلا نم ةجاهب مالغلا جم لاقي رد هتساتعم

 هبیشک نالوا ناداش رورمس هشيمهو روند هبوب نالوا رلدو لزوکكب هدنزو
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 . ]|| يردپ باح و قشنا اذا یا مبنا لاقي ردهنسانعم قاراپ هدننزو لاعفنا

 ٠ نم جرقنا رارید بالا ععبنا هسلوا ج رفنم بولبربآ یرلازجا هلیلازنا هرو

 ردفدارم هدیزاجو قیقح یانعم هلا جاعبا هدنزو لعفت ( با ) هنسانعم قدولا
 ( ناد رقلا هاب ( روند هنیرپ نالوا حستمو هداشک پولجآ كنهرد ) دایلا (

 ردنداعسا ولوو هزج ) هل ( ردیدآ فو رعم حضوف رب هد هدا ھلب رمدک كفاو

 یسایع روصنم سیق ن هلو ردندنیعبا هلا دبع نب همی و ردیدناصتا دز نب هب
 ( هب وب ) یدیشاوا یلاو ارومأم هنصوضخ یتاقدص تیابج كبلک ونب ندنفرط
 ا ج هدننززو ج رحدن هلو ( عبا ) رد هفو رعم “هلق رب هلی كلاب

 هوشع و اداو هویسو زا هرزوا طا رفا قوشعمو ین ردغلباو ا ندنم وهفم

 هدننزو ج ولو ( ج ولبلا ) مجعتلا نم دشا وهو ةآرلا تععبت لاش ردهنتسانعم كلیا

 اذا لوالا ةبابلا نماج ولب جلا مطب لاقب ردهتسانعم قمل وا نشور توراغا یرب حایص

 جواب هدرلنوب هدننزو لعقت ) تاو ) هدشزو لاعقنا (جالبالا) قرشاو ءاضا

 هجا لاقب ردهنسانعم كلبا خاضیا بوجآ ییهنسن مممریو مب یعم حلا لبا لاق
 نالوا رادد و خاو كب هدننزو ا ) لب الا ( هفشک یا هحرف و دح وا اذا

 کت زونید هب یک ولشاق قحآ او جم یا ا قح لاقن هنمو روید هثیش

 ( جاجلبالا ) هببجاح نيب معلا نيب یا ملا لجر لاقب رارید نرقا هولشاق قناچ
 ج البا لاش رد هتسانعم قلوا نشورو خاو هلیس هدایز هتسن رب هدننژو زا ربعشا

 هتساتعم هوض روند هغلندیآ هلیحفو یعض كناب ( ةجللا ) حتا اذا اجاجلبا *ىفلا

 نيبجاملا نيبام ةواقن یا هح: هب لاق ردیلباقم نرق هک روند هغلولشاق قجآ و
 بابلا نم: اجلب لحرلا 3 لاقي ردهن انعم قلوا ولشاق قحآ هانیه ( لا )

 لحأرا ۾ لاق رونلوا لامعتسا هنساتعم قلوا ناداش و جا راص اذا حبارلا

 بابلانم اجلب باإلا لاقي ردهنسانعم قجآ هد زو پرض ( لیلا ) حرف اذا

 ولتشاشب ولزوب ځوک مب و ردیدآ لجر ریو ردیسا كتبرب و هحف اذا یا
 هحولا قلط یا لب لحر لاق ردردصا و یمن روتل وا قالطا همدآ یور هداشک

 ید یسکیا هدننزو نکس ( هنیفسلا جیلبو ) هدننزو پولسا ( رکشلا ج ولبا )
 رد رلشلیا توکس ید رلح راش هقشد ندنن وکس هرزوا ییداع فا وم ردرلب رعه

 هل رد رعم یسراف "هلی مجرب و رد رغ كنزمه ییرعم رد راک دد یرکش تاب الاح

 نیک هلکن آ روتید هقیریص نوزوا یرکدید یباغا یدرم و ردنوک كرایچمک

 رولوا یصی یک كروک یبوا كنضمب و راردیا عفد ندرلریقو هدرارپ غیص یفیاقو

 هعقل
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 (جزپ ) ناسحالا ىلع یقناکم یا زب لحر لاق روند هم دا ندا تافاکم نسح

 تیرکت هلیحف كلاب ( ییزاو ) ردندنبلدحمج زب نب دیز نب كرابم ردندیماسا هلنیتعف
 هلا یضر ىلجلا هللا دبع نا ریرح ندما رک باجتا رددآ هدلب رب هدنب رق هدلب مای

 ٤5 ؟کلادبع نب دجگویرب ز 1 لحلا ان روصنم نداهقفردش علوا ف هی هنع

 رد زاج ليهف كناب و هليض كل همم یازو كلاب ( ج رزپ ) ردنداروا نایح زاوبلا
 یف كناب ارهاظ 0 مظعو ول وا هک رد رعم ینراف كرزب رد دصاحما مالعا

 كوکح نالوا یریزو كناورشون رهج رز هکهت ردندب رھپ تمالع
 رعم هلساو هلیصف كلاب ( جییافسب ) ردندبارغ ظافح ج رزب نب نجرلا دبعو
 تاص 1۳ هدنمعط رولوا هتسنر لشب هیش هفتسف هدنلخاد ردیمسا 4 وکر ب یاود

 یرهدقع ردپ رعم هیات سپ ردعقات هنربضم ماذح و ایل وام ردراو توالح و

 رليف كلون و كلاب ( عیادرافسب ) ردشغلوا قالطا هاب س ةليسح قلوا لقص

 (جسوب)یدلوا ر ک ذ هدنلع ثاغموو ردي رعم هناد رافسب روند هنشع كتابن مات ثاغم

 تاره رهسش هدناربا هک ردیبرعم یسراف كنشوب هلیعف كنولمهه نيسو یعض كتاب
 نش وا و قفولا ن رایدنفسا و مامالا مهار 7 رغ رد دآ هدلب رب هدتلایا

 دهاعو ا ندندم ردیدآ هب رقر هدنساطق ذمر رهش میس و و ردنداروا یدوادلا

 نی دجا هدننزو رفعح هللا 4 یاط ) مطب ) ردنداروا نیسا نی دمع نا دجا

 كندمحمیاظو یرسک كنان ( حج امظبلا ) ردیسا كندح یرعشالا ملکتما ثدع ادم

 هفیطق یسهنروا دوخاب یلقاص یک هفیطق یوا ییا هک روید هیوث لوش هلیوکس

 یعف كلاب ( ععبلا ) هلوا ج ومنم ندجاغرا ولرد ییا فرط ییاو یلواخ هدنزرط
 هقش اذا ثلاثلا بابلا نم اجب "یشلا مه لاقي ردهنسانعم قمراپ هلیئوکس كنیعو

 كانهودنا و نوزع هرزوا لاک بودی لاح هتفشآ تیاش قشاع تبخو قشعو

 لاقب هیلیا غالبا هنسهجرد قلوا لاک اچ هکهبوش رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا
 طا فا اکس هسک نالف رلبرع و وا هيلا غلباو نرطا ىف هعقوا اذا بلا هب

 هنسانعم كلععن یف غلاب راربد فال هنطب عجب هدرب كد یدلق تعنو دنپ هرزوا

 هب لا ردنعصتم یانگ هک رد هنسانعم قمراب دو هدننزو لیعش ( جلا (

 یش لاقب رونید هب هنسن شلراپ هدتنزو ریما ( جاو ج وعبلا ) هقش اذا اع

 هسیا راو هنزه هدننورد هکرونید هنوئاخ لوش جو قوقشم یا میگو ج وعیم
 هنج وز ینالوا هدنخشا بورای ین راق یدنک هک ایوک هلوا ردنا راهظاو فدک هنوز
 ( مبل ) ترثن و اهح وز اط تعب تناک اذا چ ءًارما لاق رولوا ردیا ران

 قزى راف ندنلناولا کرولا قالطا هینک ناولاو فیض" لو اش بک
 (جاعبالا) هیشم تعض نم نطبلا ج وعبم هک ج: لجر لاقب هلوا رروب یک هسک
 سر

 لوا ٥)



 ۰ نیووب قلوا هبشتم هب یکلق ج رب هدننزو نسح ںونلوا اش ریصت یظفل جرت

 بس

 ETE تکا ۳

 ۱ او ندنآو جەن شاق نوک انوک ھلبا ریوصتو شقن ییهیجورب رو ص ارابتعا
 ۱ 1 E هیف ترویص اقا جرم بوث مهلوق هنعو رایدلیا ذاحا

 ۱ نشاحما راهظا ق ج رلاب تمشت یا رلا تحربت مهلوق هنمو .یدنلوا لامعتسا

 | نوجا بلس یمانب هروک هی ینا یاتعم سپ اهمصق یا اهجرب نم ترهظ لیق
 | تزتخنالو یواضیب هالا [ لوالا ةيلهالا جرعت نجربئالو ] یلاعت هلوق هنمو رولوا
 | نوا قمراقج غاي هدننزو قیربا ( جیربالا ) ردشلبا ربسفت هلیرابع نكيشم ىف
 آفا .ه دوو هعرج ( هجرب ) رووا رببعت قیای هکرونید هباق قح هیفلاچ دوس
 ۱ .یرقلا یماذلا دمحم نا ىلع ردیدآ هدلب ر هد رغمو ردیععا یسرف كنهراخ ینا نب

 ۱ هک ردیرعم یسداق ةدرب و كاع لاذو کاپ ( جذرملا ) ردنداروا یجربلا
 | هدنساضق زاربشو روند هنج شوارفو لوق نانلوا ياقرعساو رسا ندی رح

 ۱ (جزربلا) ردهدلب رب هدنمهکلوا ناجب زذآ هد زو سیقلب ( رد رب ( رددآ هنر رب

 ۱ هقبط هک روند هن هنسن نانلوا ریبعت زورپ هدیک رب هدننزو قط رق هللا هم یاز

 1 كنار ( خیرابلا ) ردي رم یسراف ٥ هزرب و و هنسانعم رثز رولوآ هدنسهل وقم سافو

 ۱ هد زو لقره ( خرا )رد زوج ناتسدنه هکر دیسا لیح را هلیئوکس كولو ی ف

 | کردهلاد یاود فو رعم هلا یلباک كنربو یلب اک رب اودو ردبدآ فورعم یاودرب

 ۱۳ نا جاور هدر ندلفلقو یک رادقمریو هاتسو رودمو زود
 ۱ یسهعومت باسح هلیحف كلاب ( جانربلا ) ردرلبرعم ندیم رو جراب هروک هننایپ
 ۱1 ۶ یراق کرک موم ر من يترا مار رود ةر نالوا
 یسهعتما ناکرزاب ندنف رط یکی رک هلغلوا مسفم هایت رابع مهعلسو راجلا ع اتم هيف
 یک رکو ینعی هک ا رولوا دیقف هليایف هکرولوا كعد یرتفد تادرفم نانلوا دیق

 ناونص كیوتکع هکردمسفم هللا همان رس همان رپ هدناهرپو رزدا مظنت میظنت هروک کا

 كيوکوا هلیوکس كلهم یاز و ىق كناب ( ج ربلا ) ردنرابغ ندناقلاو
 یهسکربو رخاف اذا لوالا بابلا نم اجزب لحرلا ج زب لاق ردهتسانعم ه خافم

 ( هحزابلا ) هشرح اذا االف ىلع جزب لاش ردهنتسانعم قع رقشق هرزوا هکر

 ( ج زابلا )رخاف اذا لحرلا ج زاب لاق ردهتسانعم نجف ید و هدنن زو هلعاقم

 نالجرلا ج زا لاشه رد هنسانعم كعشدیا تاهابمو رخف هرب یرب هدننزو لعافت
 ردهنسأاتعم كلی نیش و نیزب یهنننرب هدننزو لیعفت ( جرا ) ارخاقت اذا

 1 هدنلباقم ناسحا اعاد هدننزو ريما ( ج ربلا ) هتسحو دز ادا اج رت هرز لاش



 هیفم هليا سایناب هدنسهکل وا ماش ج رو رددوا هب رق رب یشاب هیحات رددوح وم

 ردیمالسا رعاش هک ردیقل ینابیذلا:لبنح نب مساق ( ج ربلا وہا ) ردیدآ عضومرپ ہدننیب

 .قلوا طیحمو قدحراو هرتاد ماقلاب ینداوس یضایب دزوک هلنبتحف ( ج ربلا )
 هیلوا بئاغ هنسنرب الصا ندنداوس هسلیا مثچ "هلما هبناج ابر ک هوش روت

Reاجر هی تجد لاقب رول وا عسنم یضایب كلذك روسم گر  
 نسح رولوا ے ۱ ع رو هلک اهداوسسباف دحم اهضای ناک اذا عبارلا پابلا نم
 هب هنسن و نشورو رهاظ یک باتفاو رود هوب اقلهم یحاص لاجو

 اخر رولوا ردصم كاذک ج رب و یک بایساو بس رواک حارا یعج روند

 ج ر لاقي ردهنسانعم قلوا ناوارفو عساو یشیعت و هفرب هلیبس تشیعم تعسو

 ( ناجرب )اھ ریغو برشلاو لک الا ف هرما مسنا اذا عبارلا بابلانم اجرب لجرلا

 هکر دهفناطرب ندسان هدبرغم یز رطم ردیسا كسنح رب ندنس هفناط مور هدننزو نام
 هدهد رخ و ردشذبا نام ود رد راقم هرلنا هبل اقص دالب و بیرق هب هنطنطسف یراد الپ

 لامش یزاراید و ردهیساقو هیغاط موق رب یسیلاها ردهیظع را نایرپ ضرا
 مهفنم ندایفارغج اک راسو ندرلت و هکیدلاق ردم وسره ود رده خاد هاچ

 ةفباطو ضرا هدنسارو كنب رهن  هنوط هک ردی رعم, نادغب ناجرب هرزوا یتیدل وا
 نادش هرزوا روک ذم هجو نکل ردلباق هدقلوا ی رعم قاجوب هج رک رد هفورعم

 كناب كلذک ( ناجربلا باسح ) ردیدآ كوا فورعمرو ردلغا ینوا و و
 لاد ءادج ردنرابع ندلاصعسا یررحوادح كددعرب هداني باسح لها هلی

 ید روذج هک روند هنغلبم كددع نانلوا برض هنسفن هدننزو باغ هلا لټ
 هسه یدنک ددع نوا الثم ردیلصا لددع نالوا برض . هنسفن رذح و زرد

 سپ ردقحهلوا زو ءادحو نوا رذح هتشيا رولوا زو ینلبم هدقدلوا برم

 هلازو هدقدلوا لاصعسا یسادح كلوا و هلا نوا هدفدنلوا لاوس یرذج كزوب

 ند هيف وص هدنن زو نايه (ناجرب نا) ردرابع ندنوب ناجربلا باسحرولپ ربو باوج
 ینباذالج را ج ربا لاقی رد هنساتعم قاب جرب هلک كنهمه ( ج ارالا ) رد قو
 (ج رابلا)ج ربا ی pac اع رت ۳ رب لاش رد هنسانعم جاراهدنزو لیعف ) جی.ربتلا ) اجرب

 (ذح رابلا)هراف حالم یا ج رابوه لاق روند هي یک نانللوق یک داتسا هدنن زو ج راخ
 ردنالوا مة شب وکو سراہا دارم کز وا وا شه یتسوا کرو هاب اه

 ریش تیافب و زلوا قفاوم هن رلیک رایدوب یرلیک برع اصوصخ یرلیک لئاوا
 ( ج ربثلا ( ررر حش یا هح راب لحر لاش ردن وا هغلابم ءاه روید هیسک اضف سش و

 یشیاوا و مادبا بوقح ةد ERE نيز ۳ اک نولاخ هدننز و لعق

 ابنساع و از ترهظا اذا :أارلا تحربت لاق ردهنسسانعم كلبا راهظا هلاجر
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 ك / TRE كپلوسو قلاص یتا كنسهدوک هلغلوا نامش هک رب ءدننزو لزلزت
 ۹ رد دیسک ناععس هدنزو طب الع ( جاجلا ) یخرتساو رنک اذا دن چ لاش

 ن E تام دیو قدم ( ج | خفتنم نداپ یا جاج لجر لاقت

 درو رفعح هلا همد یازو هلمهس یاح ( a ) ردندنندحم ردي رغم ا

 هج رحم هتسیشید ردقح هلوا یسیغازوم كنب زوک ا نابب هک ږد حراش روند 2

 1 ج رحم ا ( نرود هن هود جکو رود هب یشک رود و كوي ین زاق حج زحو 2

3 

4 

 ا( دحدصلا ) هلوا یسا هدهحرد ود هبوص شمهانیق لوس هدنزو ج رح

 ۱ جدخ لاق رد هتسانعم كروب قرهحآ یشبآ هدننزو هحرحد ها همی یاخ

 رونید 0 ین راسنا ناعمس هدننزو رفعح ( حج دا ( د تو ج 2 یا یشلاق

 هدننزو بولسا ( جودالا ) ردیدآ لجر رب جدو حفتنم نیمس یا حدخم رکب لاق
 ( جذبلا ) ردپرعم یسداف دودا روند هنسهک وتلکت ولفرط ییا كنغاتلق رک

 دوتع رونلوا رببعت لقوط هک روند هیزوق هدنشاب رب هلیخف كن همم لاذو كنا

 هل رسک كنا رولک ناجذن ىج رونلوا رییعت شح ردقالغوا قالي رب هکر دیک نعم
 یراکدد یناسا رخ ةرت هک ردیبسا هفو رعم "دلش هلیعذ كن همم لاذ ( ج ورذابلا )

 نکل ضباق یتععطو ليدعيب هدنصوصخ بلق تیوةن ردندنعاوا کف نهایت

 هيض كلاب ( حربلا ) ردیرعم كوردابوبو ردلبمم هتسرولوا فداصم هتالضف
 یا یوق ج ر هل لاقن ردیناچ نالوا کو یوق كل هنسن رب هک ردهنتسانعم نک ز

 ناف یسهلوقم راصح و هقنالبو صناشو هلقو هياط هک رهنمانعم نصحو نک ر

 تكندکلف ج ورو نصح یا جرب ىلا ذاتلا لاقب ردنرابع ندرال كجديا

 تكشوک ینعب هللا رصق هدراصب فلوم روتلوا ربیعت جرب هنیرب ره هک رهدرفم
 هلج زا ردشلیا مر هرزوا قلوا دفع اف ندنآ هما "یاععو بودا ریس هی |

 ِ عشمو قاق یک ج رب داوس هلکلیا هطاحا یثداوس یضایب هزوک هلنیتعف هک رپ

 | | تلف هیکلف ج ورب هکیدلاق رک ذیس-اک یک قتلوا یک یکلف جرب هک یبانعم قلوا
 ۰ عقج هدنآ ردنرابع ندبکاوک ةصوصخم مقاوم یکیا نوا ناتلوا رابتعا هدنماث
 ردرلشلوا فاضم هروص یرلذدلوا لکدتم ندندیعاقجا تئیه كبك اوک نالوا

 ردندارعش یناطلا رسم نب ج رب ردندیماسا ج ربو یک ءازوجو رو ج رہو لج ج رب

 ندنیئدحم رابکو یعاشلا دجا نب نامع رددآ هیرقرب هدنساضق ناهفصا ج ربو
 ردیععا ید كنهدلپ رب دریلا دندشو ردنداروا دج نی عا ندناصا كيعن وا

 "یاوو ردنداروا هلس نب هلادبع ندندم ردعضوم رب هدنساضق ماش قشعدو

۷ 

bêî u viên 

® 
 | ناد طقسم هدیلح راوح هک ريد مریم ردیما اضق رب دوخاب هعلق رپ هدبلح

 3 رددوحوم
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 باب رشا هلِج و هثلثم یات ( مج اه الا ) ردیعا یدح كندحم مان نسا ن دم

 ننیلکش وک بوش ضآ غوا ضراع روتفو لک" دا دوخات هدو و هدسزو

 یف كباب ( مجلا ) تلق اتو تيخرتسا یا اجاصثا تعج اشا لوقت رد هتسانعم "

 اذا لوالا Bre نه اش 7 هد رقلا ۳ لاش رد هنسانعم قم راب هل دن دن دشت كجو "

 ج لاق ردکع رود قرهیلوا ذفا دارم ا كرود غار و |

 قعالتح بول وا A یرروک و یراوط قالت وا رلد نک و خراب هنعط اذا االف

 کردو جام ندنسانعم قش لرد ةينشالا ءالکلا جم .هسردلواط هدنتسهجرد
 قتف اذا ءالكلا اهم دف ةيشالل مهلوف زاحلا نمو هدساسا ردنععتم ید ییسوب

 لوعفم مسا ندحاجبا هدننزو دم ( دما ) ردموسرم هلی رابع انم اهصاوخ

 شفلتعسو و دم س هح رد قرا یزاروک و هلقم الد وا رباخ قوح ردلع اف مسا دوخاي

 یش تیزوک هدنزو جا ( جالا ) رجب یهو ةيشاملا هجا لاقي روتید هبهیشام

 0 ةحلا E عسا اذ اذا نیعلا ۳ لحر لاش رود یثک نالوا عساو

 ا هک ردید آ كن رب ر هحخ و رول وا ضراع دی کو هن وک رب را حف

 دصف ند رمط ابو ا رک ردیسا دیصتلا مد هحو ىدا ردا شنس رپ

 هرانامهمو یدغت بوروشپ هدنماکنه قاتق بودا ظفح هرحا رلقسرفب یتناقو
 اوج رخا ] ثیدفا هنمو ردذوخأم ندنسانعم قش ناتلوا رک ذ ىدا زردبا ماعطا
 ردت) ذم دارم لده ج هداروب ] ةجلاو ةحساو ةا نه لا کج ارادو مکناقدص

 ماما ردهدلب ر i هدنسهکل وا سا دنا هدننزو هنامر ( ها ) ردد آ مص رب هجو

 دن زالاب شوق ف كنا ) جلا ( ردندار وا یناجلا لع ۷ د و۶ سه ندبات ا

 كىا ) & ۱ ردیعسا یحف کت + ہک مات باذنح ۷۸ ریه زو هنسانعم راطلا خ رف رود

 رو یسک ۾ یلع و را عف ۵ رای. ( دجابحلا و جابعلا ) ردیسا لچ ر ۳ هلیعف

 هنغب لويو و جابحو هلوا ب رطضم 2 را نک درو ندنکلژوس

 شو و قاش کی و قطعا هحاتح و ما مت یا ےابع لهر لاق روشد هلم رحو

 هل راز ( ةجحلأ ) راذمم "یدر یا هجابګ لحر لاقي رود هنن زول وم مد آ زاغ وب

 "یش یو فوم او یهو اف قو آ بواشحوا جوج ود یخ یحم هدننزو

 یرشحج ز ردش| راصتفاو هام هک با نام هلس رابع یصلا اغ انم دنع لعف

 ینیدل وا رد صم ہلکا مد هلس رابعا ر وک ا یصاا مچ هدندالادم دقم

 هققشم قاقز روند هنب رلم ولط عاب شمالتح بوی رات ائن ) ججا ( ردح ر۔ےم

 هیادیم هل اتمه و 0 رو هدنزو دلعافم ) هحاب | ( رد 2ا یدز فم | رهاظ هنس انعم

 ن قم ر ۳ و سا ردذوخ لندن سان: ر نعط رد هنسانعم با رص ب سا رغ | ا ب حج
 1 ( جا ) ردنهبلاقم بای و سپ هیسلغف هب زراب وا :یجف هحایم هتعت خب لوق



 ST aaa جا عروس سس هه

 ا سک ددا تاع او عزا ادا ميارلاو لوالا بالا نم وذا
 یا قع جزا لوش ندهسانعم رد هح ا بودیا تااطب هدنص وصخ

 روند هیسک نالوا رورس تسم هدنزو فتک ( ج زالا ) هتنعنسا نیح لقاثت

 رشا یا ج زا لحر لاق ردندوم هنایغط ردالوا كاتج رف هدنسهحرد رم داش

 " كنیسو كنء.مه ( جالا ) ردندعبار پاب هک هلنیتحف رولوا ج زا یردصم سب

 ردشفل وا لادا دو زمه واو رد و للصا كن وب رود هرلدقات كاجو تتح یم

 .خز هایصف كل هدد شم همحم ناش ( میشالا ) هدنزو روبص . رد ج وسو ید رفم

 . یعاشوا رداح هک وب ردیعنا وراد 3 بش دکلنوک قآ ین نعد دک هد زو

 ردهتسانعم قلوا یسا هلنیتحف ( حالا )ردی رعع یس راف ةشوا اا غعص یر ک دید

 جا لاق ردهنسانعم یمهصوصو رح ذا عبارلا بابلا نم اما مویلا جا لاقب

 فیص لاش روند ههنسن ولیمرک و یسا كب دولوا ع 2 تا شطع اذا رعبلا

 گیره ( جالا ) رددآ عضوم رب جاو ردردصلاب هيمست ویو رجلا دیدش یا جا
 ادد ثب راس اذا لجرلا جا لاق ردهنتسانعم كمرو كي هلیوکس كيمو یحف

 ردیلپاقم طوبه روند هکسک ویو هیهجوب هلیوکس كواوو ی دف كلور ( جوالا )
 كبك اوک ردندنحالطصا نیمجم زد رغم یسراف كوا سا رد مجرم

 كلف یدحم ےطس كنس ورح كل فف هک رد رابع ندهجزد نالوا یدغب تیام هم ز

 وا هدعولع ج دافمو رلارید ضیضح هنلباقم ردقحهلوا هطق نالوا ساع هلماح

 نویجفا و هک متن رلیدلیا بیرعت رلمع# هدعب ردهنسانعم دعب ادعب رد دنه ظفل

 ۱ هلن مک كنم مه ( ۱ جا ).ر راربد نویحم رفا هضیص> نالوا هتسانعم برقا دعبو روند

 : ۱ ردهدلب ر هدب رايد سراق

 یهنسن رب دوخای یی هسک رب هلیئوکس كنهنمهو یصف كلاب ( جأبلا ) < ءابلا لصف )

 اذآ ثلاثلا بابلا نم اجأب هجأب لاق ردهنتسانعم كليا ليوحو فرص ندنتهج
 هنوک و نولو وارد جأبو حاص ادا لجرلا ج اب لاق ردهنسانعم قمرقیح و هفرص

 برو اول یا ادحاو اجاب تاجابلا لمحا لوق رولک تاعأب ىج ردهنیسانعم

  لاولا ردیسراف رج رم ندنظفل اه ا ج اب هدانعم و تب ردح راش ادحاو

 _یدنلوا لامعتسا هدنسانعم هنوک و فنصو ولرد اقلطم هدعب ردهنسانعم همعطا

 هاب راتعا ی یتلصا راص ین عب نزلوا زومهم ی هک جب وشا اضع و یهتسا

 .جاب ما یف مه لاقی رولک هنسسانعم ارو لیدع جأیو راردبا لادبا هقلا یواو
 .مالکلا لعح لاقي ودحاو ىش یادحاو جأب سانلا لاقو ح راشلا لاق ءاوس یا

 .اجاب سانلا نلعج ال ] هنع هّلایضر رغ ثیدح قو ادحاو امجو یا ادحاو اجأب
 .هدنزو ناماه هلا هدحوم یاب ( جااپ ) ادحاو اسایقو ةدحاو ةقبرط یا [ ادحاو
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 یآ رک ذ رد هنسن رب قلعتم هنا وب د ییاسح باتکلا دنع رول وا مسا ج راتو ۱

 1 ج رالا ( ردن رابع ندکلدا ببر یهحاروا کدو و ذ وحام ندهحراوا

 اجرا erz 9 را لاقي ردا عتسم هن ناتعم شد رو اعا یدو هدنزو ج ره

 بو روشود هنس رب یر قلخ لاڪ ) ناجرالا ( اح رات ج را ین لوالا بابلا نم

 ىرغملا حرا لاق ردهنسانعم قهروو بولی هوا ئر هسک ندیا داسفا واغا

 (جارالا ( ردندآ هدلب رب هدنسهکل وا سرا هدنن زونامه ) ناجرا ( یس اذا تاج را

 رروشود هنر یر یسات اعادو رول وا قالطا هیسک باذک ی الی هد زو دادش

 ۳ را وه لاش و باذک یا ۳ ۱ را وه لاش رود درصد قرغمو دف نالوا

 ند )ج رؤملا ( روند e زا هدنن ز و مظعم ) 4 روما )مینا رغم یا ساثلا نب

 یاقلا هني یراق بلغت و رکب ردشل یسودسلا ثراللا نب رع دیفوا هدتنزو

 ردندني صب اع موڌ رص ردیقلت ثعاب ییدلیا لاتفو ب رح جرات هلا دانسف

 تاد رفم قلعتم هنن راذا وی د نبط الس ها رسک كنارو ین كن ره ) ةحراوالا (

 | رابعت خم ذیحا ارز رد هنساتعم لقا هک ردیب رعم هراوا یدافو و روند هن زیفد

 دیق وتد هدا باسح نالوا ثبات هرزوا ساب هک ند رقد قرفتمو هدنک ارب نانل وا

 هدنارجح ه دود روشوا لش هط وضم رفد نا وا ربع هح راوا موق رو-]وا 1

 هک رد مرم رولوا ددعتم هجاروا یناود باح أ یاضتقم ربو لقن هناجارخا
 قلعتم هنا وی د هل اه هزاواو هلا با سح مود قلعتم هنا و د یظفل راوا هدناهرب

 هيلع تلود الا هکردیب رعم هراوا ج راوا ردعفلوا ناب هلیزتقد تاد رقم هدنک ارپ
 هدیحا رعد كن هم لاذ و كنم یه خ ذیحاو ردقح هل وا یرلک دید همان زور

 هنن قد ثتاد رقم هدنک ار هدعد رد هنسانعم عطقنمو ق رفتم لصالا ف هک ردي رعم

 هن هد وسم لمشم اونا هک ر كنىرا جرا نانل وا رکذو ردشفل وا قالطا

 هفولعویرکسعو یزنفد تمذ هدنفرط راد رفد هد هيلع تلود الاح هصالخ روند

 همانزورو ودقح هلوا خ ذیحا را زفد راسو تافوقومو فاظوو ماهساو را وخ

 ۱ یاسا كنس هفرفره ج .راتو ردقحهلوا هجراوا یررتفد كنسهلوقم هبساحم شاو
 ) ج زالا ( رولپ لها ینلیصفت ردقح هلوا هح را وا یژنفد هد وسد دیقم قئاظوو

 لوصا هدننزو هلعفا رواک هحزاو هدننز و لاعفا رواک حازاو هدنزو لعفا هدم

 راریدكنها اکا هدیسراف هک یک ناخ ردمسقم ھلبارانب شلبای یالوط جزا ہدەراس
 لیعش ) ج زاتلا ( رد هلحم رب هدادب هنر صف (ج زالا باب ( رد رعشم یو دو هدامو

 هل وط و هانب اذا اع زأت هحزا لاش رد ههنا ق تراعو ۳ یالوط هدننزو ۱

 حج زاو لح را ح زا لاق رد هنسانعم كليا تع رس هدنزو د وعق ) حج وزالا (

 م
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 روب رد هيم ثعاب یرلبارطضاو تک رح ترثک ردلوعفم ج وجأمو یدئلوا
 یرلفلا ردا ظقلت هلفلا بویلیا راتعا زومهمو ردزومهم هرزوا روک ذم هحو

 هنغیدلوا لوعاف تش "تم ندنرلدلک ج ج وجأمو ج ج وجأی بودیا رابتعا دناز
 [ ضرالا ق نودسفم 3 وحأمو ج وجأی نا 1 یاعت هلوق هنمو رلیدلوا بهاذ

 هلیاونعح وحامو جوحآا هللادیا هفلا یهرمهو همه یاب ج الا نب هب ورو ةيالا

 ءالا ج هک رددشلیا تأرق ج وعک هللادبا هي یب هيلا فلا ذاعم واو یدلیا تآرق
 رابتعا زوم هکیدلاق ردشلبا راصتقا ید هدنو فلم رولوا دون ندنظفل
 یسانعم كتسهدام مچ نال وا ان هدنل و ردذ وخأم ندنتهدام 3 و 2 را

 یبوص هک ردقلوا څ لصا ردهحاسم ارهاظ هک یسهلک مو ردتمالوا مولعم
 یتیم هنیراراتناو قرفت لروک ذم موق هلغلوا هتسانعم كفروكسوب هرشط ند رغآ

 21 ج وجأمو ج وجأی هروک هنناب كموحرم یواضیو رولوا شغلوا قالطا
 جا هرزوا روک ذم هجو رد رلبرع لوقلعو یتیم هنیرلقدلوا قرصنمریغ رد رلیمعا
 فی عت هلغلوا یمسا هلق یرب ره "یرلفرص عنم ردل وعفمو ل وعش ندنسهدام جا

ERرا چا ملظ دوخت جا ج وحأی هر وک هناي كبغارو ردینیم هندرل ہوس  

 زا هلییسح یرلبار طضا ترک رودرا ISE ج وه ج وحأمو ندنسهدام

 ی ینیدل وا ندحوم نکل رد رلشع وا هشت هب هج وم" هایمو هبهم رطصم

 نکل رلیدلیا فالتخا هرزوا روك ذم هحو هدرلنو لصالاو ردع اما

 ك ب هدعب کک توراهو دوادو تولاط ردقل وا ی ما مساهزمه الپ نالوا

 رووا قالطا هثیش ناو "یضم هدننزو زوبص ( ج وجالا) رليدليا ظفلت هللا
 كن همه ( جذالا ) رن "یطم یا ج وجا رهوح لاق رد دوخ ام ندرات 8 ۱

 چذا لاق ردهنسانعم كمحا قوح كب ی ورشم هلیوکس كنهمجم لاذو یف

 دارم ندبارش هدارو بارمشلا برش نم رثکا اذا لوالا بابلا نم اجذا لجرا
 هت یاب ف وم ردەدلبرب هداتسزوخ و د ردورشم قلطم

 ارهاظ هلکلیا رکذ ود ردهدلبرب ندرلهیحا زاوها 3 ذا نودا ج ذب ها

 هلو ريما ( جرالاو ( هدننژ و جم رح ) ج رالا ) ردل و هوهس هدارو

 اهم راواهجرا و ةيطللا جرا یتغف لوقت رونید هب هبط ةحمار لاه ( ةه رالا و (
 وف كب هننط ذحصار رولوا ردصم مرا و جراو ةيطلا ابار یا
 ناکلا جرا لاقبو ح افاذا عیارلا بابلا نم اجراو اجرا بيطلا ج را لاقت

 كبيطول هحار نیکسک هدننزو لیعفت ( ج دانا ) ةنيط هحار هنم تحاف اذا

 یساد هلا شیرحواغا هدعب رد هنسانعم قتفوق بودا من هفارطا یتسهار
 هش رح وها غااذا معد ج را لاق یدنل وا لامعتسا هدنسانعم كمروشود هنر یرب

 جرأتو
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 هعیر ةشنکشک ثاذک رارید مسعو كنف هدنرارپ ساو كنا بودا لادبا هنيع
 شکر کر بودا دارا همحم نیش و كضندشبۇم باطخ یاک:ک رزین وا

 ۱ لر را رید شکم تدرمو

 لوقت ردهنبلانعم مادو رهد هک ردیفدامو هدننزو دا ( جالا ) )هزل لصف
 كفلولع شنآ هبرسک كيجو عف كن هزه ( ججالا ) ادا یا اما هلعفاال

 لعنت ( عجألا ) تیهلتاذا لوالا بابلا نم هجا رانلا تجا لاق یدهنساتعم

 تیهلت اذا رانلا تعحأت لاق ردهنسانعم كفلولع بوشتوط یدنک شن آ هدنزو

 یشن آ هدننزو لیعفت ( مججأتلا ) رک ذیساک رولوا ع واطم هنسهک جات مجأتو
 تبهلتف ابتبهلا یا تخج اف اهجأت راتلا تجا لوقت رد هنسانعم كمردلولع
 زدنوک جاجتاو جاتو ردعواطم یندوب یک مجأت هدننزو لاعتفا ( ج اجالا )

 رذلعافت هک هد زو تا ( جالا ) رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا یسا تیاغب

 كرمه ( ج الا ) هرح دتشا اذا جأتو جا و راب)ا مجأت لاق رد هتسانعم ا

 هکر د هنسانعم كم ر کس قرهیلشخ بويل ر وکیرادانقیشوق هود هل دن دشت كيج و یخ
 جا لاقب ردہبشت ثعاب یسک پود رکس كرهیلروک یک یولع شنآ هک ابوک ردزاجم

 باب هرزوا سایق ربغو رددراو هدهلفیعضت هک ریذ ح راش ودعلالع لج اذا تلاتلا
 گرد ها سانعم طالتخا قلقث راق هلیحف تكنء ره ( ةحالا ) ردشعا دورو ندثلات

 یا ةجلا ف موقلا عقو لاق رولوا بجوم یوتلروک کردا طلا
 هحاو ممارطضاو مهطالتخا فیفخ یا موقلا دحا تععس لوقنو طالتحا ف

 ءدنہعط دلرعص تنم ربه ( ج اجالا ( هنسانعم رح ٽدش رود ا السا هلیسهداب ز

 هنسانعم باخلتو باروش یک ییوص زک د روند هبوص نالوا قولزوط هلقلیح
 دوعف ( ج وجالا ) م ملم یا جاجا ءام لاقب ردشق وا قالطا نوهغیدقاب یاس ۱

 زا لوالا بابلا نم ایوحا ۹ جا لاش رد هنسانعم قلوا ج اجا وص هدنن زو

 لوقت ردهنسانعم كليا جاجا یروص هدنزو باحا ) 3 اح الا ( اجاح اراص

 هدننزو بضیو سصنبو هدننزو عصب ( أي ) اباجا هتلعج یا اجاحا الا تچآ
 شا هدنزو دوعش ) ج وجأيلا ) ردیدآ حنچ وجرب هد هفاسم ليف نکس هب هم رکم هم

 لاقن روند هیسک نالوا رروب وب بولپ هئوا یرپ یک یشوق هود دوخای یک یولع
 جوجأیو ردذوخأم ندنسهلک جا نانلوا رک ذ اذکهو اذکه جج: یا:جوج ایوه |

 كنق کیا ینعب ردهلسق کیا ندندالوا مالسلا هيلع حوننب ثفای هک جوجامو
 رک ذ هکهتن ردلوعش ج وجاي ردذوخأم ندنسهک جا ناتلوا رک ذ ردیرلتسا یراردپ

 1 یکیولع HT هرزوا نشد و فیفخ هوا دع اذا لوالاو ىناثلا بابل ا نم اجا میلظلا

 . بابلانم ماغدالا كفب لج را جا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا موجهو هلج



 ۲ روند هل لس وص هدننززو هی ور ) ةثوبلا ) روند هیسک شوشغمو قحاو هل وح

 هک ور هیسکرب هلئتاخف ( نایملاو ) هدننزو ليم ( ثیبلا ) ردهنسانعم هشطع

 كم رپدو اریسی انش ءاطعااا انایهو ایه ٹیم هل ثاهلاق رد هتساتعم كمر و دت
 قلوا سزنبسد هلام ردة اضتفاو تحاحو د 3 اذا یا تاه لاق ردهنسانعه

 رد هتسانعم كليا داسفا یلامو هتحاح هنم باصا اذا بابلا نم ثاه لاقش ردهنسانعم

 3 ۱ یک ق اربط بولغا ریدقت و لیکو نزو نهنسنكحمیزیوو هیف دسفااذا لاناق تاهلاقن

 هدننرو لعفت (ثیبلا) ءاطعالا یف ىثح اذا هلثاهلاش ردهنسانعم كم ریو فا رج نع

 قفسفوح ( ةئابتسالا ) ءاظعا اذا ايش هل ثبت لاق ردهنشانعم كمربو اقلطم
 . لاقرد هنسانعم كمربو هداسفی هنسنرب وهرثکتسااذاهاطعاام تابتسالاش ردهتسانعم

 ( ةثاهلا ) روتید هبیاسنا تعاج هدننزو هنيه ( ةثيهلا ) هدسفا اذا لالا ثابتسا

 هن ریا یر هک ردهتسانعم كليا هل د اح ها هکر هدنص وصخ ت وک هدننزو هلص افم

 یلاق درک ردنرابع ی هعزانم هدنص وصخ عابا ت رثکو لام ترک الثم

 زب ام اذ ةلیس هين لعاف مسا ( ثیاهلا ) هرتاک اذا شاه لاق نوسلوا یلاح رکو

 ذخ الا رشک یا و لحر لاق رود دیسک نالوا ردیآ ذخا قوح ند هتسن

 کر هک رد مالسلا هیلع ح و نا هدشزو بحاص لاف( ثفو ) ( ءابلا لصف
 تشنم EA EK كن ردار ارد كس رلعوف ج وجأمو ج وجایو علت ی

 رددآ حض وم رب هدنع هدننزو ترابا ( ثف ی ) رد رلشل وا

 می( ما باب زوعح
 عقفالقم رول وا لدب لد هففح و هددشم یا هد رقم کک هک رولوا هاک هک. وا مولعم

 را رد جرم ورد یمیقف هدنراهلک یت 22و

 ند رعوا هک هستن رارید جمع هدنرب ها ریح يا هک ر دتفل

 ۱ هک ی دید میمقق نه مدلیا لاوئس ود نسندهلسق هن ن د همدآرب ند هل ظا ام

 هک هتن ٌردقح هلوا یص هکیدد ح ص نه مدد نسندنسقتق 2 رلنا ردقح هل وا یی

 كلذك هدنتيب * ج. كيني مجاش لازپ الف * عج تلبق تنك نآ براپ * وبشا
 هدنرعارمصه * جخربلاسسک ةادفلابو * تا لإ نایعطلا ی فی وعیلاخ

 یرو ردهدنماقم یر خم ربلاو یشعلاب مج علا و واو یب ځو عج = ردعقاو

 لادبا هیج ییاب هسلوا مج ءاب هلنیع یسهلیبق هعاضق كلذك هک ردیما 0 رخ عونرب
 هه رارید حجم جرخ معارلا اذه هدرب كجید یم ج رخ یعارلا اذه الثم راردیا

 یهزمهنالوا عقاو هدلوا هک و سیف ةنعنع هک هب ردلوا دتم برعلا نيب هیغاضق



۱ 
۱ 
۱ 
: 
۱ 

0 

 هک رد اک هیحو و روند هنس هناشن و ربا نالو هدزوک كنسب رغا زوک و ةفيعض

 E E هیح و فا وم نکل رددوا قالطا ثا و هلغل وا فیعض قتجعوو یک ر بدل

 نالوا یعادو لسعتم هدننزو ثراو ) ٹلاولا) ردشلوا کاش نلد رو نم یانعم

 رد رابع ندکلیا دازآ اقلعم هوم ی تكمد یوم دع

 هلیقت نیدو ماد یا ثٰلاو رش لاقب ردذوخأم ندنسانعم هیقب روئلوا قالطا هرش
 دج هنشیا رب هدشنزو دعو ( ثهولا ) لقثم یا ثلاو ند لاقى روسلوا قالطا

 ىناثلا بابلا نم دثهو اهو "یثلا ف ثهو لاقي رد هنسانعم كليا لغو هبرا رصاو
 هثط و اذا "یا ثهو لاقب ردهنسانعم كفکح مک هلفایا ییهنسنربو هيف كم اذا
 كلبا ناعماو هغلابم هلتکرح رودارود هدشيار هدنزو لعفت ( ثهولا ) ادیدش

 نعما اذا مالا ف ثهوت لاق رد هنسانعم
 هبعص هدامو هددش ما هلع كنهدحوم ىابو كناه ( ةثنهلا) ( ءاهلا لصف 3

 رد ردصم اگر رد سقز هلا قلو تدش بولج وک شیارب هدهراس لوصا ردهنسانعم

 هدنساضق ناتسهد هدناربا هلیعف كناه ( نالا ربه ) روند هغلوا طا مالکو

 ثرمه لاق ردهنسانعم قلوا شروم شراق هدنزو هلرلز ( هثمئهلا ) رده رقرب
 ییهنسنربو لظ اذا یلاولا ثمنه لاقب رد هتسانعم كليا مس و رظو طاتخا اذا "یثلا

 ةع هتلسرا اذا اه رطش راسلا تیره لاقت رد هتسانعم تكلیا لاسزا هرم

 (تابنهلا ) اددشهئطو اذا هثبثه لاق رد هنسانعم كفکح بوصب كب هلقایا "یبشر و

 یا ثابته برقو لحر لاقب روند هناویحو ناسنا كالاچو كیاچ هدننزو ثاح>
 نالوا قوح یعاریطو طلتحم یا ثارئه "یش لاش روند هبهنسن قیشراقو عیرس

 دیسک یغورد یحالیو بارلا ربثک ناک اذا ثابنه دلب لاق روند هناکمو اضف
 ه یحالی شدو هدشزو دادش ( ثاثهلا) باذک یا ثابئه لجر لاش روند
 ثبه لاقب رد هنسانعم كلیوس نالي هلدیدشت كنالو یعف كناه ( ثهلا ) روند

 روند هب هماج یکسا هاب رسک كناه ( ثرهاا ) بذک اذا لوالا باباا نم اته لح را

 (یلملا ) ردیدآ هب رقرب هدنساضق طساو هلیعص كناه ( ثره ) هتشانعم قلخ بوت

 كناه هدربخا ییا وو هلاه ( ه«اثلبلاو ) هدنن زو ءا( ءاثلملاو ) هدننزو یرکس
 هکر ولید هبن اسنا هورکو عقم لوش هدننزو هرمز ( تكملاو ) ردزناج هده دک
 هدننزو پارغ ( ثالبلا ) هلوا نوربب هدرپ یژزاو او دایرفو ورغ هدنعض هدامرب

 رواد هنتلاح قلقربقو كلکشوکو تالئسس نالوا ضراع هناسنا هدتفو ضعب

 یذخا لاقب ردهنسانعم ثاله هللا هحوتفم یاو یسنکو یصف كناه ( البلا )
 ردعض وهرب هده رصد هدننززو یزرکسا قله ( ناسنالا یزنع ءاخ رسا یا الهو ثاله

 ردشلیا لر ردهدننزو سود رف هک یتس هک ثوبله نالوا موس هدح اک فلم
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 هد هل رابع امهلعجاو هدهبامنو لیفاقبا قرهلوا لاسو جی ردق هجا وا اش بناج

  هدشزو نارکس ( نارو ) ردیمج كنراو هللاعف ( هئرولا ):ردمو سرم یدورو
 ثرو یش لاق روند هتیش نالوا هزاورت هدننزو ثرح ( ثرولا) ردعضومرپ

 رد وابوسنم هی رهدلاو ردنطبرب ندب ع هلیرمنک كواو ( هثرولا ونب) یرط یا

 لاقب ردهتسسانعم قمروا مکح هرپ هلايا هلییوکس كناطو ىحف كواو ( ثاعولا )
 ثعب ( تغولا ) اددش لج زاب ارض اذا یناثلآ بابلا نم اط و ضرالا ىلع ثطو
 ندنسکیا بولوا قاربطهنو موق اص هل هک روند هر قشمولو زود لوس هدننزو

 برمصولتقشمو هلوا راوشد كب كروب ندنفیدل وارولیموک بوناب قایا هلغلوا بکر
 ( ثعولا) ردهنسانعم لاره قلقرآ روند هکیک شعافوا بولیریقو رونید هلو

 هل وعوو ثعوو رونبد هلو برصو ج وکه د رانوب هدنز و مظعم(ثعولاو)هدنن ټو فتک
 دث وعوو اثعو ثعوو قیرطلا ثعو لاشه رد هنسانعم قلوا برص لوب هلیعض كواو
 ثصو هد زو باحا ( تاعیالا ) هکولس مسعت اذا سالناو عیارلا بابلا نم

 ثعوا لاقت ردهنسانعم كشود هلو برص دوخای هناکم نانلوا رک ذ یدک دید

 قرسا اذا نالف ثعوا لاقن رد هتسانعم كليا فارساو ثعولاق عقو اذا لح را

 .تثعو لاق ردةنساتعم قلوا تسکش وضعرب ندند هلنيتحف ( ثعولا ) لالاق
 ی هسکرب هدسننزو لیعفت ( ثیعوتلا) تركنا اذا عیارلا بابلا نم اثعو هد

 هسیحو هفرص اذآ االف ثعو لاقي ردهنتسانعم كلا عنمو فرع ندنس ههجو

 قیرطو ءاثعو دلمر لصالاق ردهنسانعم تقشمو تجز هلیحف كواو ( ءاثعولا )
 لوق هنمو یدنلوا لامعتسا هدتقشم اقلطم هدعب ردهتسانعم هقاش هکرلربد ءاثعو
 هتفشمو هند نم یا [ رقسلا هاثعو نم كیذوعا ىنا مهللا 1 مالسلا هلع ىلا

 ردذوخأم ندوصع ثعو رونلوا قالطا هيك نالوا بسلا صقا ( ثعولا )

 كوو یضف كواو ( ةثعولا ) بسا صقان ناک اذا ثوعوم لحر لاق

 لاق ردشفلوا هیبشت هرب قشموب نالوا رک ذ رونلوا قالطا هوناخ زومس هل وکس

 "ريت هد زو بارغ ( ثاکولاو ) هدننزو باتك ( تاکولا ) ةيمسىا ةثعو ةأرما
 یا ثاکولاو ٹاکولا انعطا لاش رود هماعط نالوا متحامو لجتسم ندلا

 لوقت ردهنسانعم كليا لكا ندروک ذم ماعط ( ثاکیتسالا ) ءادغلا نم هب لحتسیام

 یتنسح هوك كمالو یضف دواو ( ثلولا ) ثاکولا نم انلک 1 یا انک وتسا

 ٹلو ممتیب لاقب روید هنایبو دهع نایلوا دکومو مکحو رونید هروب هجزآ یک
 .قانجو هبرقو رونیدهنسهیقب ريخ نالق هدهنکتو دیکاب سیل هنم "یش یا دهع نم

 ةدع هیدعو یا الو هل تو لوقت رولوا ردصم هدانعم و و روند هدعو فیعض و
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AEقالطا هشابم رود قمو تفاطو ۳5 یا هبذ دنکن ال الو لات لاق  

 نالیزوب بولیزوا یکن لصا هدوهم یصقا یا کن هیف فرص لاقب رونلوا
 ینعی هبهبعص هطخ لوش هثیکنو ردذوخأم ندنو هروب رم “یناعم هلکغډ هي هنسن
 یرلناهبو دهع هداب لوا تعاج نالوا دهاعم هک رونلوا قالطا هلکشمو می ظع ما

 اونکانت یتلا ةبعصلا ةطاللا ف یا ةليكنلا ف اوعقو لا رهلوا راهدا ضقنو تكن

 لامعتسا هنسانعم توقو روزو رونل وا قالطا هك“ و تعیط هنیکنو دوبعلا امف

 روھ ار وک كنو هک ندنظفل کن نانلوا زک ذ هلیحف كنم مه ( تاکینالا ) روتوا
 ثوکنهیا تینا لبح لاش هنمو روند هن هنسن شمل زول بوذیزوحو شاز وا ردعج

 رد هلو هل وکر هدنن زوبا رغ (ثاکشلا) ردندق مامرا لبحو قالخا بوت و و

 هدا كک اوسم هد زو هما ( هناکشا ) ردنا روهظ هدنرزغ [ كنم هود
 عسا ) کا ( روند هنلتو هشاق شاز و بولیزوح كپاو روند هني رل هراب نآلق

 لحر لاقت رولوا قالطا هناویحو ناسنا شفلفرآ نكيا زوم” لیس هیت لعاف

 نالوا هدنرلنیب هدشزو لمافت ( ثك انتلا ) نم. دعب لورهم یا ثکیتتم ربع و
 اه وصق ا اذا مهد وهع | وثکاتت لاق ردهنسانعم كعشز وا ینایب و دهع

 ( ثدالاو ) هدننزو هباتک ( دئارولاو ) هلرمسک كواو ( ترولا ) € واولا لصف و

 لام كندسک ندا تافو هدننزو هدع ( هاو ) یدا ترو لصا ٩م رنک ره
 هئاروو "رو هدمیک هئرب ها ثرو لا ردهنسانعم قلآ بولوا ثراو هنکو نم

 هنسا رخ دقعو دقع هیسک ر 2 ند هسکرب هارو لصا سداسلا بابا نم هرو اثراو

 لاقتا ندیم هدع بول وا عضوم هلاقتا هنقو لام iS نالوا یراج

 ییصا و ثاریم هب هلوروم کرت لواو رد كلوا بلاغ لامعتسا هدکلیا
 ردصم هلیسک كل هزه روند تداو ردتل آ هک ایوک هتنارو كراو ىدا ثاروم

 هلل رسک كنم زه (ثاریالا) یدا ث ثارو لصا عض كنا رود ثار و یک هدل وا ۱

 .هتنرو نم هلعح یا هونا هثروا لاقب ردهنسانعم قلق ثراو هاک رت ینلام هیسکوپ تیم
 هروک هنیرلناب كنهراس تاهما رولوا نوعا تروریص هنمههروک هن ریست كفل م
 هدننزو لیعفت ( ثیروتلا ) اناربم هلالعح اذا الام هوبا هئروا لاقب رولوا یدعتم

 كم رجل وا یثنآ ثیرو و هب روا یعع اش رو هوا هب رو لاش رد هنسانعم ټا 1

 .عیچ ( ثراولا ) لعتشتل اهکرح اذا راسلا ثرو لاقب ۶ ثیرأت ا

 لب رلت رمطح هب اش زع كاللا كلام نال وا مادو قاب ه رکصندقدل وا بلقتم هبانف تادوحوم

 یوشلا ءاعدلا ف ءاجامو قالا ءانف دم قابلا ثراولا هللاو ردندنسهیافص ءا

 یهلا ین [توما یتحیبم هشا یا ینم ثراولا هلعحاو یرصو یم! ییعتما مهلا]

 مزاع نب یعاتما دوخاب یری ره ندرلنآو بودا عفتنمو متقم هلم صو و عم“ ین
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 ۲ كفاقو یصق كنون ( ثقلا ) ردیدآ عضومرب هدنب هلیعف نمره ( ثفا1 ) |
 . ریسلا قوا مالاق لجرا ثقن لاقي ردهنسانعم كليا تعرس هدشیارب , هلیوکس

 و E كليا هدير ها زوس یهدکرب و ع رسا اذآ لوالا بابل م ا

 ثقن لاق ردهنسانعم كليا مالک طلخ كيو هب هاذا یا مالكلاب انالف ثقن لاقي |
 ۱ كق لاقب ردهنسانعم قمرقح كليا ندککو ماعطلا طلتک هطلخ اذا هثیدح :

 || قمزاق یغارمط نوح جارخسا ءریش نالوا نوفدمو هخخ ج رسا اذا مظعلا

 ۱ كاب بورقح هحراخ یهروتسم ٌهداعر هکرولوا یونععو قیقح وو ردهنسانعم
 ۱ رفح اذا یقلا تقن لاش ردرابع ندقم رد شارا ینزو جا بول هشا نوح ا

 ۱ تقرت هدرلن و هدننزو لاعتفا ( ثاقتالاو ) هدنزو ليعفت ( ثقدلا ( هنو

  تاقتاو عرسا اذا اافتا تقلا و انیقت لحرا ثقل لاش ردهنسانعم كلغ
 |[ یوفدمو هم ج رسا اذا مطفلا ثقتنا لاقب ردهنسانعم قهرقح كليا ندکک

 ۱ "نوسلوا یونغم درکو قیقح ES رد هنسانعم قمزاق یعارمط نوحا جارا

 | .دنزو ماطق ( ثاقن ) هنع رفح اذا یشلا ثقتنا لاقی یدنلوا رک ذ اقنآ هک هت
 3 تح رهو ليم ةنفرط یدنک ندهسکرب هدننزو لعفت ( ثقثتلا ) ردندتسامما ىشيد
 إً[ لعقت هکرید حزم اهفطعتساو اهلاقشا اذا ةآرملا لجرلا ثقنتلاق رد ةنسانعم كقسيا
 | ارز ردح رمم هدنلئاوا هیفاش هک هتن رولک یخد نوا بلط یک لاعفتسا یبا

 | دارکت هلیسکكنون ( تکشا ) ردنمضتمنلکت یونعمو یروص ها یلط كنهتسنرپ

 | هتسینزو نالیزوح بولیزو در سالپو 4 راک یکسا نوجا كلیا پیا بوربک
 | نایزذوج بولیزوب ی 1 ناي كناهما ریاسو كحابصم هه روتبد

 : ۱ هداعلا لع یرهسفت كفلوم سپ رووا رببعت ینوزوب هک ردیمما كسالپو كلك
 ضقت نا ی یدنلوا تراشا هدنحرش هجاسد هک هت ردل و هب هماسم

 رولک تاکنا یتج كنو ردهدنکبس ةضوقنلا قالخالا یوق ةيسك الا قالخا
 زا ما ربغب تکنو تار مسرو خد فلوم هلیس هرابع تاکنا لیحو ابیرق هک هتل
 | ردهتسانعم كمزواو كمزو یهنسنرب هدننزو ثکم ( ثکنلا) ردیمسا یردب ك رعاش

 لبلاو دبعلا ثکن لاش یک كمزوا یخبسنو قمزو بوزوح ینیرلتاق كہا

 ٩ لا ردهنسانعم .قلغاط یاب كك اوسمو هضقن اذا یاثاو لوالا بابلا نم اتکن
 ۷ ینزوو كنزوا هدننزو لاعتفا ( تاکتن الا ) هسأر ثعغت اذا كاودلا کت
  هشنا رخآرب هتغا رف ندشیاربو ضقتا یا ثکشاف لیلا ثکن لاق رد هنسانعم

 ا و اب

 یرخا ىلا ةجاح نم نالف نکا لاق رونلوا لابعتسا هن انعم قلوا فرصتم
 | ددشوه لاق رونلوا قالطا هبهقطات سفن هدننزو ةثيبخ ( هنيکسلا ) فرصنا اذا

 || قالطا هلا فالخ و فلخ نالوا هدنسهلوقم دهعو مالک و دعوو سفنلا یا ها

 رونآوا د
 عن

۷۳ ۹ 

 مک رز
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 نالوا هک رطا "یطب هدننزو ریما ( ثیچلا )هدوهجم غلب یا لوعفلا انب ىلع هی
 ردرلشلنا ریسفت هلا هلس ينوب ردیمسا هارېس عونربو روند هناورحو ناسا
 قاربط قح هلل وا بصز ناهن راک رد هتس انعم فدهو روند هزار نانلوا افخاو مکو

 ثیعلا ف اومر لاقب رول وا رابع درس هدش زا زادا رهن ردب رابع ندد

 ههرز هلیمضو ینوکس كيجو یمض كنون ( ثجلا ) عمجش بارت وهو فدهلا یا
 ردقح هلوارازهقفو نالوا طیح کر وب هکر وند هتسهد رپ كکروو هنسانعم ع رد روئید

 رولک تاجا ی روند هنل مو تیب یدنک كنهسکرو هنسانعم بلقلا فالغ
 لاقي ردهنسانعم قالق میاشو شاف ینراسما كنيرب یرب هدننزو لعافت ( ثجاتلا )

 تعنت لاش ردهنتسانعم قلا با لا هد زو تش («تسنلا )۱و وا
 رد هنسانعم ثعن هدننزو لاعتفا ( ثاعتنالا ) هذخا"اذآ ثلاثلا بابلا نم اثعن "یقلا
 لاقب رددهنس انعم كليا اا هلل رسک كره ) تاعتالا 0 هغ ی ةع لاق

 قلشب هببرتو ریه یبابسا لو نوعا كمك هررو قرسا اذا هلامق ا

 دهخو هدصوصخرو ریسه زاهملا ف ذخا اذا لحرا كعنا لاق ردهتسانعم
 اودهتجاو اودسج یتعی مهرما ىف اد یا تاعنا ق مه لاقیر دهنسانعم كلی |

 روند هرش نالوا دیدشو یعاد هلیوکس كنهمجم نیغو یحف كنوت ( ثْفللا )"
 لوكس كنیغو یحف كنو ( ثغللا ) دیدشلا عادلا سشلا ىا ثغنلا هیاصا لاقت

 رونلوا ریبعت هلا كلفوا ندنوت هکرد هنسانعم كمروفوا قرهلوا لقا ندنسانعم لفت

 فول فوت هلک رکوت هجزآ .لفلو رولوا زسکرکوت هک یک یسلفوا كرلناوخ هیقر
 لوالا بابلا نم اثفن قارلا ثفن لاش رونلوا ریبعت كلفوت هک ردکمروفوا وید
 رونلوا قالطا هايل زغو راعشا (ناطیشلا ا ( لفتلانم لفاو تاک وهو یاو

 توعنو تاجانم نکل ردفاضطم هناطیش هلغلوا ندنبحق بیذاک اراعشا هکرد چراش
 وهو ناطیشلا ثفن نم هللاب ذوعا لوقت رددودعم ندنسشهلج هیعدا هفن رشا

 هلن وسفا کا و با رونلوا قالطا هرلءهرحاس ( دقعلاق ثایافتلا ) رعشلا

 هنبراتعا «اسن دوخای دوخای سوفن یربسفت هلیا رحاوس كفلوم نوع راک لفوا
 تائافنلارش نمو ] یلاعت هلوق هنمو رد راک ناوسن قلوداج یک ا ارز ردینبم

 ندنزغا كلك نالوا یسفن قيض ىنعب درودصم هلی كنون ( ةثافنلا ) [ دقعلاق
 دال * ردیا تحارسا هلکنا 0 هکروفوا یکیدلیا جارخا قرهیول وص

 هدنض رعم كلعا اوکش ثب هك نالوا كاندرد ردندانعموت لم * ثغنب نارودصم

 بولاق هدرغآ كکاوسمو ردیعسا یراردپ كتعاجرب ندبرع هنافنو رونلوا برض
 هدننزو ثیبخ ( ثیفثلا ) روللوا رببعت یتروفوا هک رود هنب هداب نالیروفوا"
 حرجا هثفن ناك اذا ثیفن مد لاش روللوا قالطا هئاق نافح بو رقشف ندهراب



 لاق رد هنسانعم كيرجو قلاح یرفو ب وناغص یباوا نکررووا هرزوآ راو 1۱
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 ]| ثایا یج روند هناشنو رثا هلنیتعف ( لا ) هدوعق ةلاح صلق اذا لحرلا ثبتنا
 زا ندقمراو ندیوف نالیزاف هدننزو هثیبخ ( ةثيبلا ) یک بابساو بس دولک

 2 لا رولوا عابنا ادیک ات طفل ثیبخ ( تسلا ) رود دغاربط ناقح
 هروفح را بعلرب هدننی ناییص هدننزو هکوصا ( تئوبالا ) ریرش یا ٹی
 . كنالو یعف كلون ( ثلا ) رولوا بلاغ هنیراس نراقج !راردبا نفد هنسنرپ
 بابلا نم ان ربنا ثذ لاقي ردهنسانعم قالق عیاشو شاف یربخو مالکرپ هلیدیدشت

 ثنو هنهد اذا حورطا ثن لاش رد هنسانعم قو یهرایو هاشفا اذا یاثاو لوالا

 .ثغو رولوا فصو هکرونید هراوید شفلمقلاص بوناکشوک هلیبس تبوطرو مس
 هدنزو باتک ( تالا ) ثن ثغ مالک لاقت رولوا هحوارمو عابا هنسهلک

 لزز ( شا ) نهدلا یا ثاثنلاب حورلا ثن لاقب رونید هغاي قجلعا یهراب

 هب هم رقم و اريك قرع اذا لحرلا ثنثش لاق ردهنسانعم قلوا رارت قوح هدنزو

 هدنناونع ثزو هددهه ضعب اهخ اذا ديلا ثنا لاقي ردهنسانعم كلیس لا
 كنو ( ثلا ) حشر اذا قزلا ثنث لاقي ردهنسانعم قمزص مولطو ردموسیم

 بابلآ نم اث قزلا ثن لاقي ردهنسانعم قمزص مولط ردردصم یدو هلیعف 1
  بلاثم بودبا تییغو للصف اد ی دزو راه تالا ) حشر اذا یفاثا

 نوباتغم یا ثاثن مهلاقب ردد رقم ثان روند هرلهسک ندا اشفاو یشن ییرلیواسمو

 "۲ يتلا ) روند هنسهراب كوب یرلقدلغای هراب هلیحف كنونو هلرسكك يم ( ةانملا)

 ثحع رلیج ( ثلا ) روند دیدن زص نازص ند هب رق و ندعولط هدننزو. هنیفس

 هیسکریو ثحم اذا لوالا بابلا نم انج سالا نع ثحم لاش ردیفدارمو هدننزو

 اذا موقلا نالف ثحم لاقب ردهنسانعم قلوا ءاوخ ددم هللا دایرف كرهربو تربغ
 | ]| بوروص ندنلاح كم هنسنرب دوب هدننزو لعفت ( ثجتلا ) مع ثافتساو مهاوعتسا

 اإ ( ثحلاو ) هدننرو دادش ( ثاجلا ) ثحاذا هنع ثجت لاقي ردهنسانعم قمردشا را

۳ 
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 ) ناعتسالا ۱ روند هن هسک ندا وس ثداوحو رابخا ناو هدننزو تک

 بودا لابقاو ید هتیش رب وهم رسا اذا "یا ثجتسا لاق رد هنسانعم ج | رسا

 لاعتفا ( ثاعتالا ) هل یدصت اذا "یا تجتسالاق زدهتسانعم قلوا هدندیق كنآ
 كلزوممو هج رضا اذا "یشلا ثنا لاق ردهتسانعم جارخسا یغدو هدننزو
 ب رهظو تنا اذا رخملا ثنا لاش رد هنسانعم لی بو رابف دن هل ر وهظ

 نالوا جارخا ندنسهلوقمرمنو قرخ و یوق هکردیفدامو هدننزو هثیبن (دشیجلا )
 و كن هسکرو رول وا قالطا هربخازساب و جت نالوا عیاشو شافو روند هغاریط

 تغلب لاق هنم و رونل وا قالطا هتفاطو با نانل وا عارفاو راهظا ندنن ردقم و

 دز
 ی



 هیسک نالوا رعوط ندعاج هلن سسک نرم ( ثلا ) روند هتلاح قلشب هقمرارق ۱

 عاجلا نع میشیال یا ثلم ةأرماو لجر لاقي رووا قالطا هدنؤمو رک ذه روند 1
 هسک رو هنهاد اذا هثلام لاقب ردهنسانعم كليا هنهادم ءدننزو هلصافم ( هاش )

 كنهددشم مالو یعض كم ( ثام ) هیعال اذا هام لاق ردهنسانعم كلا هیعالم هللا ۱

 هدست هلئاصف ( ناثولاو ) هدننزو تول ( ثولا ) ردهبرقرب هدفارم 4سیک
 هیهطلخ ادا اا ومو هوم توغ "یثلو "یثلا تام لاق ردهتسانعم قف هنسن رخ

 لاش نوعا نشو دوغاپ نوجا كمزا ردةتسناتعم یالشا هو ي
 ردعواطم ندروب رم یانعم هدننزو لاعفنا ( ثایعالا ) ءالاف هفاد اذا "یثلا ثام
 یدنلواارک ذ افنآ هکردهنسانعع ثوم هدننزو ثيل ( ثیلا ) ائایغا تاماق هئام لاقب

 زددنسانعم تیم هدنازو لیعفت( ثییقلا )توغ تام نفع اهم تل
 هافر مالمو ردهنسانعم ٹیم هدننزو لاعتفا ( ثاتتمالا ) هئام یعع اشیع هثیم لاش

 یکشک و شاملا نل باصا اذا لج زا تاما لاش ردهتسانعم قوا ل هتشیعمو
 هبرشو ءالاق هسرم اذا طقالا ثاتما لاقن ردهنسانعع كبگا بوزا هلا وص

 فیه هل رک كيم رولک ٹیم یعجج رونید هرب مالمو زود هلیخف كيم ( ا )
 هنن دم هل رسک كيم ( ثیملاوذ ) ردیدآ عضومرب هدنراید ماش ءاثیمو یک ءافیهو

 ههنسن قشمو هدننزو سیک ( ثیثا ) رددآ عضومرب هدلحم مان قیفع هدنارت
A 

 یم“ و هل ماس رومگبرب هدسسزو لعفت ( ثیّملا ( نل یا یش لاش روند ۱

 هدننزو لیقسم ( ثيقسملا ) .تنالف ت رطم ادا ضرالا تثم لاق ردهنسانعم

 هليا هیفوف یا" هنسانعم "قرغ روند هراز هحا نالوا ءرحما یغوبق كنهطروع
 رد هباتعم ون ید تیقسه

 رد هنسانعم قلوا قاريا هلیوکس كنهریهو ىحف كلون ( تألا ) 4 نونلا لصف

 ردصم هدننزو دعقم هک ثأنمو ثأنو دعب اذا ثلاثلا بابلا نم اثات هنع ثأث لاق

 ( ثأنلا ) یعس اذا ائأنمو اأن لجرلا ثأت لاق ردهنسانعم كلی ىس رد ی

 رول وا یردصم ثانا سا هنسانعم دعیم روند هی هنسن ششلوا داعب هدنزو مرکم

 هنسن بوزاق هلا لا یرب هکردیفدارمو هدشنزو شب ( ٹینلا ) هدننزو مارکا
 قلراطو شب اذا لوالا بابلا نم ات ضرالا ثبت لاق ردهتسانعم قمر
 یانعم هللا ثبن هدننزو لاعتفا ( ثابتنالا ) بضغ اذا لحرلا تم لاق ردهنساتعم

 قلآ ی اتش رپ توو لاو هشت یک ضرالا ثبثا لاق ردفدا رم هدلوا ط
 هنس یسهلوقم هتساشنو د واق و نواو هل وان اذا "یملا شا لاق راو

 ا س هتسسس ی رو

ا ششا لاق رد هنساتعم ق رآ بول افوح لغو هیوص
 ۱ ءالا ف یر اذا هوو قیوسل

 44 لوا ا

 زونه هک یدوب هدنزو هعرع ( هثللا ) یرطا نع فعض اذآ تر

| 



NA? ۱ 

 اذا هثغم لاقب ردهتسانعم قمروا هجا و هرم اذا لوالا بابلا نم اثغم ةرقلا
 لانعتسا هتسانعم كليا كته بویلاید ینسومانو ضع كنهسک رو افيفخ هب رح

 ردهنسانعم لاتفو رث ثغمو هغضموا هضرع كته اذا االف ثغم لاقي رونلوا

 هب وص ثغمو هسک تيم رولک ثاغم یج كنو لاتقو مش یا ثغم معا لاق

 رکذ هک زدهنسانعم ثبعو هقرغ اذا ءالا ق هثغم لاق رد هتسانعم كليا قرغ

 هدقفوط شروک هدننزو فتک ( ثغلا ) هطلخ یا هثبع اذا هثغم لاق یدنلو

 موج ( ثوغملا ) ددش عراصم یا ثغم نالف لاق روند هیسک نالوا ناولپپ
 هغلتوا شعای هرب هلیناصا رومی ولتدشو موج یا ثوغم وه لاش روند هیسک"

 رول وا هتسانعم قمالصب هرب یعولتوا روی رولئدشو قءوط اج ثقع .سپ دونید

 كراو ( ثغام ) ردفدارم هدربخا یانعم هلا ثوغعم حف كهم ( تیغلا )

 ( هثغامماو) هلم دك كيم ( ثاغلا ) ردیقل كنهسک ما ثرالا نب ةبیتع هدننزو

 هک اح اذا ائافمو ةثغام هثغام لاق رد هنسانعم كلا هلدامو هصاحم هدنزو هلعافم.|[ . 

 زا او کیا ندنکوک هک ردیدآ شر دسرو بارخ ( تایم ) هیصاجو

 یال تاکرح كيم ( ثکنا ) ردیکوک یران ناب ثاغم ضعبلا دنف ردلهسمو+ 0

 كفلا ( ءاثیکلاو ) هدننزو یصیصخ ( یییکلاو ) هلیعف كفاکو هلنوکس كفاکو.
 لاشرد هنسانعم قمروط پوللکا هدر رب هلیعط كرايم ( ناثكملاو توکلاو )هدم

 ها هدراصب كفل وم ثبل اذا سبامنا و لوالا بابلا نه ثکمو لج رلا ثکم

 نکسهدزوا دوره هحوو ردعوضوم هنسانعم مارآو ثبل نورقم هراظتنا هروک
 (ثکغلا)رول واردصم زوقط هلکلیا هدائز یظفل تک هلنيتعط هد رهو رولوا ردصم ٠

 ثیلت اذا لحرلا کم لاق ردهنسانعم قهروط بونلک | یدوب هدنزو لعفت

 ( ثیکلا ) مولت اذا لجرلا ثك لاق ردهنسانعم كملکب بولوا رظننم هب هنسنربو
 ثیکمو نیزر یا ثیکم لحر لاقي روند همدآ یحاص نیکو راقو هدننزو نیما

 یرد كند ما بانج كلذک ردیسا یرردب 4 رلتاذ مات بدنح هلا عفار ندی اا

 هلینوکس كمالو یححف كيم ( ثللا ) ردیمسا یدح "كندحم مان عفار نب ثراحو

 كليا لدشوخ هللاوج برحو باطخ فطل یدمآ شوخ قفاوم هنعبط ییدسکر

 هتسافوو زاحاو مالکب هسفن بیط اذا لوالا بالا نم اعلم هثلم لاقب رد هنسانعم
 ردهتسانعم كلا دعو هنسن رب هیسکرب نوګا لامعتسا دوخ اب هنوک عفد رهیلیا دصق

 هتفلوکارق زونه هجکو ءافولا ةیئالب هدعو اذا هثلم لاقب یک یدیعاوم نامز رابک
 لوقت هتمو ردتغل هدرلنیتحف هدنوو رونلوا رعیعت قمرارق وص هکردهنتسانعم یاشب"

 لاقب ردد اعف قمروا هحایو مالظلا طلتخا نيح یا كلمو مالظلا ثلم هتیئا
 لا ردهتسانعم قلوا هدنامو فو فیعض ندک رکسو افیفخ هبرض اذا االف ثلم

 دشملم



es 
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 نکردا لکا ماعط کرد هتد ا قمردشالی هنسن ولفای هغیو هوح و ل

 ردشايا تک ازن بارشا هدریسفت فوم اسد همطا اذا براشلا ثم لاش رولوا

 اذا ح رلا ثم لاش رد هنسانعم كمرديک اک رجب كنهرایو ردق دارم ندب راش

 دةس ام قم زص غاي ندمولط جدو E RE هزاز ) دملا ) هشیفغ هنع فن

 ثم لاق رد هنسانعم قمالو هغای ی یک لیتفو عشر اذا ىعلا ثم لاق

 هطلخ اذا مهما ثم لاقب رد هنسانعم قمردشراق و نهدلاب اهعبشا اذا ةلتفلا

 هیوص و هکرحو هعتعت اذا "یفلا ثثم لاق رد هنسانعم قمالغوا یهتسن رو
 تمرد_نلکید هحرادقم رو ءالا ف هطاغ اذا هئّغم لاق ردهنسانعم قمردلاط

 كيم ( ثاملا ) اول یا مالا ةغيص ىلع ان اونم لوقت يك هثلثت رد هنسانعم

 رلیخف كيمو ردکرتشم هدراروک ذم یانعم ردردصم ید وب ندنلعف تمم هلرسک

 كولتوا رط دوخای بویشمو ییهتسن رب هدنزو ثترح ) ثرلا ( ردع»ا ند رلانعم لوا

 هسیهاذا لوالا پابلا نم ارم قلا ثرم لا ردهنسانعم قمالصا هوص نوعا

 هعبضا یصلا ثرم لاقب رد هنسانعم كفيچ بویلهوک هدنعآ ینغمرپ قجوح و

 هد نهآ یهتسف ریو هرس اذا لجرا ترم لاقت ردها یم
 یاثلاو لوالا بابلا نم رم عدولا یصلا ث لاق ردهنسانعم تكما بوروص

 اذا "یشا ثص لاق زد هنسانعم قنشموبو رود هنفح وب زوک عدو هصم اذا

 اذا ءالا ف ءآودلا ثر لاق ردهنسانعم قعالصا هوص یسهلوقم هیوداو هل

 ندنکیدلیا ادیپ هحارد هلسسقماشخ وا بوباغص هلا لا ولغاپ ییزوقو اوصقنا

 احلا ثرم لاش رد هنسانعم قلوا رفنتم بویلیا نینح و ليم اکا یسانا یثان
 كنسانا ردقم ردشالیب ریفز هیزوفق انعم لصا كلذل اهما اهمآرت لف كهسب اهلا اذا

 لاش ردفدا رم هد ربخآ یانعم ها ره هدنزو لیعفت ( ثیرثلا ( ردە رفت

 لاق ردهنسانعم تلا هزید هزر ی هنس رب ثیرع و ارم ییعع اش رک رحم ا ته

 ردشمالیا ناسعسا یتیس هه ثیثغتلا هلا همحه نيغ ح راش هتف اذا دب لا ترص

 روند هي سک نالوا نتمو تبثتمو روبص هدنباب تموصخ هدننزو ربنم ( ثرملا )

 ثلا لردطلغ معدن نالوا طقاسواو هدنسهلک میل او روند همدآ قأتمو ملحو

 ماصمنا ىلع روبصلا یا ثرمو ثرم وه لاق ردهنسانعم ثر۶ هدشزو فتک

 رد هنسانعم قلوا ثرع هسکرب هلتیتعف ( ثرلا ) مللا یا ثرمو ثر لاقبو
 هدننزو هیطعم ( ةثرمملا ) ات رع راص اذا عیارلا بابلا نم ارم لجرلا ثم لاقب
 اذا ةثرم ضرا لاقب رونل وا قالطا ءرب شلیا تباصا رومی فیعض یک یتنسوح

 ثرم هلیوکسس كنهمجم نيغو .ىحف كيم ( ثغملا ) فیعض رطم امباضا تناک
۸ + 

 بعم لاق رد هنسانعم قموذد هب وص نوجا كل هزات یهثس ر هک رد دن.سانعم,
e ۹ ۰ 3 ۱سس .  
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 رولوا هدنتیه زفجروق هدرخ هکروشید هراهطقن یزمرق یرمرق نالوا هدنعا
 مارو طاقن ردقلوا هل رسک كمال نالوا سايق نکل ردلوقتم ندءآرف ماما ویو

 رک دیس اک هدشنزو هطت ردیعج كن هثهل یدو ردرل عج كنهمرو هطقن هک یک

 بعت دوخاب ندقلزس وص كب هلي كمال (:تاهللاو ) ةد زو تک ) ثللا )

 هکر دهنسانمم قمولوص لهک لهک بورتقح هرشط ید ندقلنغروب دوخاب ندننمو
 بایلا نم اناهلو اثهل باکلاو لجرلا ثهل لاقي ردع وقولا ربثک ,رنمسق بالك
 ثهلیدو هدننزو لاعتفا (ثابتالا ) ءایعاوا ابعتوا اشطعهناسلج رخا اذا ثلاثلا

 روندهغلزسوص و ردعما هنسانعم تنمو بعت هدننزو هعرح ( دثهللا ) ردهنسانعم

 رکذ هکدتن روند هب هطقن لزق نالوا هدنغاربپ امرخو شطع یا ةثهل هب لاقي

 e یرللاخ یرمرق قوح هدنزو هدننزو یبارغ ( یاهللا ) یدنلوا
 بس نابب یتبس هرصوق ندنغاربپ امرخ هدننزو لاغا هلاه ددشت ( ثاهللا ) ۱

 تب عوربو روند هنالسرا هلیوکس كنوو یحف كمال ( ثيللا ) رونید

 غیلبو ملکتمو ا تیاغبو ردیا دیص كنيس بوب 'رجص رولوا هدرخ هکرونید
 ةلوا اه ین هدلداجم و روا بولوا كلام هناسل برش رول وا قالطا هعذآ
 ةانم دبع نب رکب نیا هکردیمسا كنیردپ هلسق رب ثیلو غیلب نسل یا ثیل وه لاقب
 هدننزو سال ( ثئاللا ) ردروک ذم هدشناب آر فرح نرفع ثیلو ردقح هلوا
 ردعض ومر هدننايم هکم هلا رکا كمال ) ثیللا ۱ روتید هنالسرا یدوب

 و زولوا مج ندنسهک ثلا تلو ردفورعم ثلا موب هوا هعقوزپ هدنآ |
 ردع وض ومهنسانعم توقو روز ۰ ثل لصاروند هردام ورلد هدننزو ضیا

 ولتماهش یک نالسرا عل هدننسا وه نالسرا هسک رب هدننزو لعش ) ا لاا (

 تیل لاق ا ربعت قلوا وللک وک نالسرا هک رد هه تام قلوا ولسصع و

 لاش رد هنسانعم ثیلت هدنزو لیعفت ( ثييلتلا ) یوهلا يل راص اذا لحرلا

 دیدشو زوأي هدننزو ربنم ( ثیلما ) ثیلت ىنعب لوعفلا ءانب ىلع ثیلو لجرلا ثيل
 نالوا للذم و مار بولوا زوس هدننزو مظعم ( ثیللا ) روند هیسک دنمروزو

 نالوا قوح كب یرلیو بولوا دنمونت هدننزو ریفیصع ( ثییلما ) روند هناویح
 لبا لاق روند هر هود نالوا دندش و یوق رلرعف كمال ( هللا ( روند ههود |

 هیوق هدیدش یا هتل

 هدننزو دوفس هلی كنهددشم ةيقوف یانو يحف كيم ( ثوتم ) يلا لصف 3

 هلیدیدشت كنهثلثم یا؛و یعف كيم ( ثا ) ردیدآ هعلقرب هدنیب زاوها هلا طساو
 حشر اذا لوالا بابلا نم اثم ىجا تم لاق ودود انعم قهزص عا ندم ولط

 . اهعس اذا هد ثم لاقب ردهنسانعم كلجس لا هنسهلوقم همرقمو لیدنمو هیفام |

 _ لیدنک



۸۰ ۰ 

 ثول لاش ردهنسانعم یالصا هبوص نوعا كفلتوا رط یهنسزرو هب هطلخ اذا

 هال ا روند هتسهد رک سو دیس كم وقرب رعد كم ( ثاللا ( هس ع اذا یل

 ثوالم یج نوچۃیدلوا ذالمو عجم ی اصمو روما ردلعفم ندنساتعم

 هرسک عابشا ریخا نزو هکرید حراش رولک ثیوالمو هلباه رولک هثوالمو روک
 ثولمو ثالموه لاق رد هنسانعم ثالم هدننزو ربنم ( ثوللا ) ردبلاغ قلوا

 ریجخ و رونید هیناسنا تعاج هلیفض كمال (ةئاوللا ) رومالا هب ثالب فیرث یآ
 دیش هو روئلوا ریت هوروا هکرونید هوا یزلکدک | هتل[ نوا قماعشاپ بهت

 تولت یا ةئاول نالفلاشهنمو رونلوا رببعت قشالیب هکرونید ههتسن نالوا یشالپ
 ندهفلتحم لئابقوروند هسان۵ولب رب دوب هلیص#كمال ( شی وللا ) سان لکپ و

 تاب هزات هرجا تاب شعروقرب رسک كنءهرمه ( ثاولالا ) یکه لاول رونید هئوا ۱ نابحاص هلا ربخ دوب هدننزو بار ( ثاوللا ) یک لیل روند ها کک

 (ثولالا ) سبایلا ف بطرلا تشنا اذا ائاولا ضرالا تول لاقب رد هنسانعم كمر وتب
 خ زتسمیا ثولا لحر لاقب روت ده قلاص و لویلسو تسس هلیعفكنمرمه

 :یطد و یوق یا ثولا لحر لاق رولوا دض هلکش د هیسک دنمروز وات وق ۳۳

 نوفتوط یالک هکرونید هیسکنالوا رغآ هدیلکت یاسلو روند هیسک نالوا هکر لا
 ناسللالیقثلا یا تولا لجر لاش و "یطبلایا ثولا لجر لاقب ردیا ملکتنوفت وط
 نکل رول وا انعمرب یسکیا هلغلوا دراو نالا لیقثلا ءمطبلا فط امالب هد هم ضعب

 ردشفلوا بلق هبا واو ردیدآ تابن رب هایرسک كمال ( ثییلا ) ردالوا وا ةت
 .طلتخا.دق تناك اذا نيل هی لاقي روند هلاقص لغرف هدننزو هيك ( ٌهْبللا )

 ( ثیالاو ) قرةلوا بولقم ( یاللاو ) هدننزو سیال ( ثئاللا ) اهضایبب اهطمش
 ثیلو ثالو ثئال تابث لاق روند هغلتوا شعشهراص هنر یرب هدشزو دیس

 هدننزو هماقا ( ةئالالا ) روند هنالسرا ثئالو ضعی هضعب فلا دق ناك اذ
 .هایآ هتعدوتسا یا یلام هب تلا لوقت رد هنسانعم قموف تنامارپ هننا كن هسکرب

 وه لاق روند هیسک نالوا هکرطا یطب نرقلز ایم هدنزو مظ طعم ( شیلا

REه روذ وا قالطا هرومش یاد لو دل رعد كمال ( ۰ ات وللا ) هنعمل ءيطڌ  

 تاک اذا هات ول دید لاق هلوا رردشم راص بورتاب هشس رزوا كنبرب یر یرلتاہن

 هک ردیفدارع و هدننزو ناشطع ( ناثهلا ) ضعب ىلع هضعب فلت یا تاننلا تولت |

 هدننزو عام“ ( ثاهللاو ) هلنيتحف ( ثهللاو ) هلتاعف ( ناثهللا ) رذكيد ذسوص
 | عبارلا پابلا نم ااهلو انهلو هاثهل لجزلا خر لاقي رد هتسانعم قمهصوص- ||

 رونیدهننرارح قلزسوص هدننزو با رغ ( ثاهللا ) ناشطع یا ناثها وهف شطع

 هثنغاربب امرخ و رد هنتشانعم توم تدشو شطعلا رح یا ثاهللا یفرحا لوقت
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 2ا رولوا رفت ثول و ةوف-یا ثول تیذ دف لاقب رد هنیسسانعم
 وتو مش تولو امضع اذآ اقول ةأر لع همامعلا تال لاق هتسانعم قمرا
 اقول ی ثال لاش زدهنسانعم ذول قفغغصو رشلا یا ثوللا عقو لاق ردهتسانعم

 ۱ هکودقو هام رل يدو هتسانعم تاعارج روند هرهرایو ذال يا
 هلالدلا هبشو داقحالب تابلاطم یا ثول مینی لاقي روند هتابلاطم نالوا
 اذا هدهماسق ثیدح هد هابل هک هتن رددلماک ريغ ةفيعض ۀنیب دارم هک ردهنناتعم

 ردح ورشم هرزوا قلوا همان ربغ ةفيعض هی دارم ندئول هدنسهرابع تول كانه ناك |

 دكدحاو دهاش هنرارقا ويد یدلیا حرحو برض نالف ىب توفلا لبق لوتقم |

 هنفیدلوا هتباث تموصخ عقاو هدتنیب لوتقم هللا هسک رب دوخای یک یسلیا تداهش

 ردندنسانعم طلت رلنوبو رد هلماک ربغ ةنيب رلنوب هک یک یرلعا تدابش كدهاش ییا |

 اذا اول همقلا ثال لاقب ردهنسانعم قعاب بوالو هنعاب شیورح ی همقل ثو) و

 لاق ردهنسانعم قمروتوا اعاد بولوا مزالم هنسهناخ هسک ربو ةلاهالا ىف اهغرم,
 لاقب ردهتسانعم كغیچ درهریوح هنوا یرب هدا یهتسن رو اهمز اذا هراد تال

 رددهتسانعم تغرد قرهتلاووا هجشآ هدصوصخ ربو هیف قر هک ال اذا "یفلا ثال
 اذا نیطلب بوث ثال لاقب رد هنسانعم قمردشالیو ًاطبا اذا رمالا ىف ثال .لاقب
 للت وا ط ییهنسن رب و هطلخ اذا هیال لاقي ردهنسانعم قمردش راق و هب رییطل

 كمال ( ةئوللا ) هسم اذا "ىلا ثال لاق ردهنسانعم قعالصا وص نوجا

 تهالبو قحو ردهنتسانعم وطب كمکهکو ردهتسانعم «اخرتسا ثلکشوک هلی
 رد هنسانعم نا حا تبوح هل ريغ رامظا هدشبا رب یشات ندنفاج و رد هتسانعم

 ردآرابع ندنلاح قاوا غامد هدیروش یک ادوس هراق هک ردهنسانعم نون سمو

 رونید هنتلاح كلزومس هلغلوا ریثک محشو ملل هدندبو نونج سم یا ةئول هب لاقب
 هری رب یرلن آ نایبص هک روید ههرواع لوشو روند هغلوا نوزو فیعضو
 ,ساتلاو طالتخا هدننزو لاعتفا( ثایتلالا ) رارانیوا نوبوا هلکن آ بوردک رب
 بولیراص هبهنسن ریو سنلاو طاتخا اذا ائایتلا مالا ثاتلا لاش ردهنسانعم.

 رارید ةرعش قلا سأرب تاتلاو هب فلا اذا هناد رب ثاتلا لاقب ردهنسانعم كعروب
 مآ یغآ بوللایوا هدسشیا تانتلاو هتسانعم .یدلراص .لیق رب هنحوا كلق

 ردهتسانعم كنلتوق بوروعسو ًاطبا اذا لمعلاق ثاتلا لاقب ردهتسانعم كعرپد
 نع هنانلا لاق ردهنسانعم قموقیل آ و یوقتو نمس اذا ربعبلا ثاتلا لاش

 ردهنسانعم قموقیلآ ید و هدننزو لیعش ( ثیولتلا ( هنع هسح اذا اذک

 ثول لامن رد هنتسانعم قلق هدول [ و قمردشالپ و "هسنح اذا اذک نع هئول لاقب
 تفلاب نیتلا ثول لاقب رد هن.ساأتعم قمردش راق ب وناقو هب اهتطل اذا نیطلاب ةا

BEE 
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 سان هدرلن آ هک رونید هعضاوم لوش هدننزو دجاسم ( ثطالما ) دسف اذا يلا
 اعاد ليم تيم ) ثطاللا ( ردید رفم ثطلم راهلوا ردیا برضو هلج هنیرب یر

 دامو هدننزو مطالت ( ثطالثلا ) هتسانعم عماج روند هب یشک یحردک رب هنسن ,
 سالو مطالت اذا جوملا ثطالت لاقب ردهتسانعم قعشراچ ایرد ج وم هک ردیف
 ) ٹاس ( e .داب او راضت اذا موقلا ثطالت لاش رد هنس انعم قعشروا هن رب یرپ

 جک یسک ررد ا امر کره (تساالا ) ا لیدر

 كف ( ثعللا ) ءرطب لیقث یا ثعلا لحر لاش رونید هیسک نالوا لیقثو
 راص اذا عبارلا بابلا نم اثمل لجرلا ثعل لاقب ردهنسانعم قلوا لا هتک.
 هلیاف ( ثفلالا ) ردفدارم ید هدنسانعم ییاو هدننزو ثیلغ ( ثیفللا ) ثعلا
 روتسو موتنکم رب ( ثافلتسالا ) رونید همدآ قجاو نیقشاش هدننزو ثعلا
 یهتسن ربو لسا اذا هدنعام ثفلتسا لاق ردهنسانعم كليا جار سا ی هتسن

 هاصقتسا اذا را ث لسا لاش نده تم اتعم قمردشارا بوروص کر هک

 كمروتب شياو همك اذا ربغا ثفلتسا اش ردهنسانعم كليا منک قو رو
 بوراتوا هج باب ینرارباچ كغالتواو اهاضق اذا هتجاح ثقلتسا لاش ردهتسانعم
 ( ثقللا ) اثیش هنم عد ۸ اذا یعارلا ثفلتسا لاقب ردهنسانعم قموق یلاخ

 لوالا بابلا نم اثقل "یثلا ثقل لاق ردهنسانعم قمردشراف "هدننزو ثکم هلفاق
 يلا ثقل لاق ردهنسانعم كليا ذخا ینعوم كنهنسن رب هلتعرسو هطاخ اذا
 هدننزو ليعفت ( ثیقلتلا ) باعیتساو هعرسب هذخا اذا عبارلا بابلا نم اثقل

 هدننزو ثکم ( ثکللا ) هطاخ اذا اثیقلت هثقل لاش ردهنسانعم قمردشراف ید و
 دوخای ههسک ریو هبرمض اذا لوالا بابلا نم اثکل هثکل لاقب ردهتسانعم قمروا

 ردهنسانعم كليا راثف رک هتجز هلکمر و ههاضم هدایز ندتقاطو لمح هب هیاد رب
 صوصحم هنمسق هود هدننزو باغ ( ثاکللا ) هيلع تلح و هندمح یا هشکل لوقت

 ج رک ثاکلو رولوا ادیپ رهرایو رلنابح یک هم لویس هد ا هک ردیدآ ضر رب

 قارب ریغو ضایب یرب رولوا مسق ج وا اریز رونید هشاط قآ رب نالوا یسهدام

 رردبا ریبعت نیصاصلا ج ادیفسا هک رولوا تاق تاقو قارب یسیربو یرمرق یربو
 ردهنسانعم قماضوا هنضرم ثاکل هود هلنیتعف ( ثکللا ) ردقحهلوا و تاكل
 كرچ وریک هثیش ربو ثاکللا هباصا اذا عیارلا بابلا نم اكل ریعبلا ثکل لاقي
 تییغب يمض كمال ( ییاکللا ) هب قصل اذا حهولا هب ثکل لاقي ردهندانعم قمی
 حج رک هدنئزو نامر ( تاکللا ( ردن وسنم هروب نم تکل رود هستش نالوا ق

 ىلواطو زوم“ هدننزو هحرف ( ةثكللا ) هنسانعم صبا عانص روند هيسك ناو ٠

 توقو روز هدننزو ثور ( ثوللا ) دیس یا ةثکل ةقا لاق زود ةهقا
 سس کس >———سسسس
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 هلیعف كمال ( ةثيبلا ) ةئيطب یا ثابل سوق لاقب روسنید هیاب نالوا میکو شآ
 لثاق هکر ولوا قالطا هتعاجت لوخ زولوا تفص و یدنلوا کد هک ه عن ردردضم
 ( ثللا ) نش لئابقنم ةعاج یا سانلا نم ةثيبل تئاج لا هلوا عق ندهق رفتم

 نه اتل هيلع تل لاقب ردهنسانعم كليا مارباو حالا هلددیدشت كناثو یعف كمال
 ماقا اذا ناکلاب ثل لاق ردهتسانعم قلوا میقم هدرپ ربو حا اذا لوالا باللا

 ريعت مبشو هج تلو ام ايا ماد اذا رطلا ثل لاقب ردهنسانعم قاي روني لصتمو
 رشا ثل لاق هنسانعم كمشود هح هاب رولوا ردصمو روند هت وطر نان وا

 لات رد هتسانعم كلغا حالا ید و هلرسک كنهرمه ( تاثلالا ) ىدنلا ةباصا اذا
 راد اوثلتال ] ثيدملا هنمو ردهنسسانعم كليا تماقا هدرب ربو حا اذا هيلغ ثلا

 لصتم تدم رب ثاثلاو بسکلاو قزرلا ايف ى رعي راد اوهقن ال یا [ جرم
 هدشنزو هلرز ( دا ) امایا ماد اذا رطلا ثلا لا ردهنسانعم قاي رومغی
 فعض اذا لجرلا ثلثل لاق رذهنسانعم قلوا نویزو فیعض و رد هنب انعم تاثلا
 ددر هدصوصخ رو هسح اذا االف ثلثث لاقب ردهنسانعم كليا فیقو و سحو

 بويعا راهظاو هناا الك و هيف ددر اذا مالا ف ثلث لاق ردهنسانعم كلا

 ریبعت كلیوس مای رعا هدیک رت ماوع هک ردهنسانعم كلیوس مېبم كرهینیح ینلد
 ق هل لاقب ردهنسانعم كمەلي هغاربطو هلی مل اذا همالک ثلثث لا رونلوا

 یتعی هندرک یاربعبلا تشلثل لوقت ردهنسانعم كمروس راوطو هغرم اذا بارتلا
 مارآ بوردنلکید هحرادقم رو ردشلیا هئطع ینرادخل هنددل ح راش هتقس
 الیلق اوحور یارهالا ةغيص ىلع انب اوثلثث لوقت ردهنسانعم كمرو تحارو
 مالاف ثلثلت لاق ردهنسانعم كلبا ددر هدصوصخ رب هدننزو لزز ( كئلتلا )

 عرق اذا بارلا ف ثلتلت لاق ردهنسانعم قمهنغآ بوی هغارطو ددر اذا
 هکرونبد هيسك لبنت عبطلا "یطب نکنشوا لوش هلیعف كرلمال ( ةئالثللاو ثالثللا )

 بوروتسوک تباجا تروص كرهبد مدراوو مدقلاق هتشيا هدک دلیا فیلکت شیا رب
 كشاو یسویرود ناج اکا هدرجالطصا هلوا ردیا رخأت بونلوریک هلثلاهک هنب

 ىلا كباجا هنا تننظ اک "یطب یا اللو تالث لحر لاقب روئلوا ریبعت یلوکیا

 رب دوخاب ينيروقرا نمی قبض رع کلا هدننزو ثکم ( تطللا ) تماقت كنجاج
 ضرعب هبرض اذا لوالا بابلا نم اطل هثطل لاق ردهتسانعم قمروا هلجاغا یصی
 كم ردک رو هکصاذا هثطل لا ردهتسانعم قمروا هلیسهزو و ضی رع دوع وا فکلا

 هثطل لاقب ردهتسانعم قت آ شاط هیسک ربو هعج اذا "یشلا ثطل لاق رد هنسانعم

 ثطل لاق ردهتتسانعم كلجوک بوتلارص همدآ رب شيا رو هب ءامر اذا رحم
 ثطل لا .ردهتسانعم قلوا هابتو دساف هنس رو هيلع بعص اذا انالف سالا
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 "ند هفوکش عاونا هدنز رط تیشو سفق هرز وا روک ذم هحو هدعد رود هب هتسن

 , طیالع ( ثبانکلاو ) هدنزو ذفنق ( تنکلا ) یدنلوا قالطا ههنسن لوا بتم
 ۱ هلیسهدایزو روند هگدشس یاقو كب یک شاط هدننزو نو ) ثونکلاو ( هدننزو

 هدننز و ج رحدن ) تنکتلا و ( هدننزو هح رحد ) دننکلا ) رونید هک ات و لي

 الوبنک راص اذا ثنکتو لجرلا ثبنک لاق ردهنسانعم قلوا سکانو یخ تیاغب
 دیدش و بلص هدننزو طبالع (ثدانکلاو ) هدننزو ذفنق (تدنکلا) اضبقنمالیم یا

 ریصق هدننزو طدالع ( ثفانکلاو ) هدننزو ذفنق هلباف ( ثفنکلا ) روند هب هنس
 رولیک هغایا هک روند هشوبا هدننزو ثول ( ثوکلا ) روند هیشک رود و هماقلا

 ترد دیکی نکا ا ليعفت ( ثیوکسلا ) رديب رعم شفكش فقو هنسانعم شفق

 سڃ وا تاقرو عب را هل راص اذا ع رزلا ثوک لاش رد هنسانعم قفلقآریب هناد شب

 قعرقح قابوط قایوط ینعب ردق یرلشاب نادوط ینتساح هسک ندا تحاح یاضقو
 كنانعم و بنار الا سرک هجرخا اذا هطئاغب لحرا ثوک لاق ردهتسانعم

 جارخا ید ینشاب تح هک ردق و ناشوط هددامارب ز یدوا مولعم یذخأم تسانم

 لباب هرزوا ینایب كحراش ردید آ هیرق رب هدقاع هدشزو ییوط ( شوک ) هیلیا
 هرزوا قلوا ملسنلا هلع و انس ىلع میهاربا ترضح دلومو بولوا هدنساضق

 هئور ( وکلا ) ردصوصحم هرادلادبع ونب هک رد هغ ر هدهکم وکو ردیورم

 هک رد هن-انعم ثاک هلا فیفح ( ثاکلا ) هنسانعم بصخ روید هفازوجوا هدنژو
 یدلل وا ناب هدنسهدام ٹک ردهددشم

 هنیتعف ( ثبللاو ) هلیئوکس كنابو یمضو ىح كمال ( ثبللا ) € ماللا لصف و
 كمال ( ةشيبللاو ) هلیعض كرلمال ( ةئابللاو ثابللاو ) هدنزو باتک ( ثابللاو ر
 اذا عبارلا بابلا نم لجرلا ثل لاقب ردهنسانعم قمروط بوئلکا هدرپ رب هلیعف

 یردصم كعبار باب ارز .ردفلاحم هسایق كلك هل وكس كناب یردصم كن ویو ثکم
 فتک ( ثبلاو ثباللا ) یک بعت ردسایق تک هلا ہک رح هدنروص ینتیدلوا مزال
 هدزالع یرمغ اب هدلوب ثبل هکر د. ح راش, هنسانعم ثک ام ردلعاخ مسا هدشزو
 ( ثبلتلاو ) هل رسک كنهزمه ( ثابلالا ) روید هبیشک نالوا ردا فقوت یرنکا

 هثكما اذا هيلو ها لاق ردهنسانعم كمردتا ٹکم ییهسکر ب هدننزو لیعفت

 یا هتژبل لاط لاقب روند هنتلاح قمروط بوللک | ردم سا هدننژو هع رج ( هللا )

 ا لاق رد هنسانعم قمر وط بوئلکا ید و هدننزو لعش ( ثیلعلا ) هفق و"

 ربع كنسکچک هک ردهتسانعم كلبا دع 4 ثابلتسالا ) فقوت اذا: ناکا

 هنظفل ثیبخ یک ثیبن هدنزو ربما ( ثیبللا ) هاطبتسا یا هتبلتسا لاقب رونلوا

 یسکچ بوروق هدننزو پا ( تابلا ) ثیب ٹیبل ثیبخ لجر لاقب رولوا عاجا
area mawer af ir asar OSEAN 
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 ۳91 ار جافاو ردصلوا مدوهعم هدلابج فتاط ردیسا جاغا ووا
 رد ربشک هد زاج راق یدوس هسل ربق رول وا یرللاد قشمو و نوزوا رد رک دید

 ( ثرکلا ) رددآ كغاط رب تارکو ردعقا هماذج راهسلیا هفاضا هماعط یتدوس
 . پابلا نم اثرک غلا هئ رک لاق ردهنسانعم قعص+ هصغو مغ ییهسکرب هدننزو ثرح

 لاق ردهنسانعم ترک هلیرسک كنزمه ( ثارک الا ) هيلع دتشا اذا یناثلاو لوالا

 رذح لوهوامر هک ردهسک لوش هدننزو وما( تیرکلا ) هرک ییعع ملا کا
 تی کل ها لاش هلوا شلعا تعز بولص ندنیغابمو مع لا هعیدنارو
 ردکعد ددش یحدا برطضم هکردهنسانعم تراک ثیرکو صکتو مک اذا مالا
 نکل ٍبولوا دراو ید عبار باب ندهدامو ارهاظ ثراک یا ثیرک ما لاق
 هام یاضتقمو ردیضتقم یدار باب ردتفص ر رک اریز هلوا شلبا افتک ا فلؤم

 مهوتم هب هل وقم وب اضعب و ردیموزل ی ید رردا انب ندنآ بودا ریدقن هغیص

 عطقنا اذا لبلا تركنا لاقب -رد هتسانعم كلك هدننزو لاعفنا ( تارکنالا.)
 هلتبسانم و رد هنساتعم قلوا نك ردلاعتفاندنظفل ترک نانلوا رکذ ( ثازنک الا )

 لوقت ردشفلوا لامعتسا هدنسانعم كمکح اوریو دابو كليا تالابم نريظع سما رب

 دعب نم یدس ان ۸ ] سق ثیدح قو ةیاملا ق لاق هب یابااع یا هل ترثک |ام

 بدق لا ین الا لمعتسبال و لابا ام یا هل ثرک اام لاق [ ثرنک او یسیع
 امرخ العا و بیطا عو رب رلیصف كفاك ( ءاثیرکلا ) داش وه و تابثالا ق انهه

 . كفلاو ی كفك ( ىلودكلاو ) هلیعضو یحف كفاك ( توشکلا ) ردیعسا یغروق

 فلخ هربا تفل راو هيض كنه ( توعکالاو ) ردزناج هلیدمو لرصق
 هنر للاد كحاغا ها ناتلوا ریبعت قشمرض عایرد هطقاسو هيدر یتعی

 نیهسک تعفنم و ربخ ب زالوا یسهکلوک و یشیو یغارهیو کوک هدری روشمراص
 مسنال و * قروالو لصا الف توشکلاوه * هنمو حراشلا لاق راردا هییذت اک |

 لاق ردهنسانعم كمك ورلیا هدننزو لاعفنا ( تالکنالا ) * رال و لظال و
 رو فا د هدلاصمو روما هدنزو ربنم ( ثلکلا ) مدقت اذا لحرلا ثلکنا

 هدحوم یاب ( ثیلکلا ) رومالا ف ضام یا ثلکم لحر لاقي روند همدآ راذک

 (ثیالکلاو) هدننزو طبلع( ثبلکلاو )هدنزو ذفنق( ثیلکلاو ) هدننزو رفعج هليا
 دی كفاك ( ةثنكلا ) روند هضم ضیقنمو كسمو لیحم تياغب هدنن زو طب الع

 هب هنسن شلوا هرباد ندنرلق وبح هژان د كني رج اغا دوکسو نیس عر هح درون لوس

 هدنزرط نفق بورود یک راموط هرکصندکدزید راکچچ وبشوخ هنیرزوا هکرونید
 هحدرو و رردا افص بودا شیارآ هنوک لوا هدنمایا را رل ربق هزات راردپا

 کوو ا ردلوعفم مما ندنظفل ناور هک ردیرعم یمداف ةدرو یک
 و حر تست سس مع تحت سس سس
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 كتا هدننزو ثکم ( ثبکلا ) حوراو ریسغت اذا عبارلا بابلا نم اتك معلا تيك

 لوالا بابلا نم ايك ملا ثبك لا ردهتسانعم قققوف هلکعروا بوابق یرزوا

 لاق روند هنا شفوق (ثوکلاو) هدنزو ربما ( ثیکلا ) نتناو ربغتف هتمغیا

 نالوا ددش و بلص هدننزو ذفنق ( ثینکلا ) نتنم ریغتم یا ثویکمو ثیک

 (تباتکلاو) هدننزو روبنز ( ثوبنکلا ) روندهسک ان و لیخم تیاغورونید هثیش
 ٹینک لسجر لاقب روند هصخن یرجو لیخ هلیسهدایز هدرلنوب هدننزو طبالع
 بوک ا هری یبیک هدننزو لیعفت ( ثییکتلا ) لیخح ضبقنم یا ثبانکو ثوبنک و
 رولوا هدرلیک كحوک ویو ردهنسانعم كلا لق هب یک هقشب ییایشا نالوا هدنعا

 ( ةاثعيكلا ) ی رخا ىلا افام لوحل ضدالا ىلا اهعج اذا ةنيفهلا ٹیک لاقت
 تكبانو ی ۳ تاک( کلا ) ردشیش نالوا هدنانز ج رف هکر ددا ر هدنزو ةاثعبق

 ( تییکلا) ا ثک *یش لاقي روند همیش نالوا نیلافو روکو قیص هل د دشت

 لاقص مت هکدیسک وللاقص قیصو روک و رد هتساتعم هک دقت و 7

 هافک و هک هی روا قالطا هیعللا ثيثكو هبعللا ثك رولوا رببعت

 ك رلفاک ( تکتکلا | ذی 5 مو لاق ردیعج هلی ك6 ( کلا ( دنشک یا

 هک روند هغاربط قیشراف هللا رلشاط هدرخ هدنزو ج رز ( تکتکلاو ) هلیعف
 هب رعناییص لصق تكفلاو یحفو یمض كرلذاک ( ینکتکلا ) رونلوا رییعت سولوم

 نالوا داصح هللا دیدشت ( ثاکلا ) رارانبوا هلقاربط هک ردیدآ بعل رب صوصحم
 یحف كفاك ( ءااثکلا ) رونید هنیکا نالوا تبا ندنرلیتنا رڪ كرل ەناد ھلبتس

 هلدیدشت كنا و ىحف كفاك ( ثکلا ) رونید هرب قوج یغاربط هدم كفلاو
 بابلانم اشک حلس لحرلا ثک لاق هنسانعم كلثدح بوطرد ندرب روا وا ردصم

 (تشکلاو) هيض كفاك ( ةثوثكلاو ) هدننزو هفاثک ( دئاثکلا ) هب یر اذا لوالا

 قلوا قجرویق و هصق یرالیف قرهلوا قیص و روک یرلید كلاقص هلیحف كفاك
 ترثك اذا عبارلا بابلا نم اشکو ةئوئک و دئاثک ديعلا تشک لاقي ردهتسانعم

 ثاثک یعمج رک ذاک دیعللا ثک لجر لاقیو تدعجو ترصقو تفثکو اهلوصا
 هدنزو هلزلز ( ةثکتکلاو ) هلرسک كنەزمه ( ثاثک الا ) هلیرسنک كفاك رولک
 لح لا تک ا لاش رد هنسانعم قلوا وللاقص بوط هرزوا روک ذم هجو هسکرب

 لە کیا یهتسن رب هدنزو تع ( تسلا ) لا تکحراص اذآ یک و
 ثلاثلا بابلا نم یک لامل نم هل ê لاقي ردهنساتعم ولطبط بوردل وط

 نانلوا ریبعت هصارپ هدننزو ناتکو هدننزونامر ( ثارکلا ) هنم هدي هل فرغ اذا
 هد هب سوح هدنامو هب وسیع حیا هکر ید حج راش رواد رک رود هب ه ربس

 عو رب هدننزو باهم ( ثارکلا ) یدیا قوب هصارپ نکل بونلو راء ربس هلچ
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 1 ییهتسنرب هدننزو ثحم ( ثعقلا ) هغ "نیل هکرح اذا دولا ثقتق لاقب ردهتسانعم
 هنذخایا ثلاثلا بابلا نم اعو "يلا تن لوقت ردهنسانعم قلآ بوروپس مالاب

 ندناتفهو ندنوک هکر وند هب هوکر كچوک هدننزو ثرح ( ثرقلا) هرخآ نع
 ردصم ثرقو رونلوا ریبعت زالاق هدنسیکرت هرشط ردییافوص یک هریطم یرلفدپای
 تالانما رق مالا هثرق لاش هنسانعم كليا ۵ هصغو نیک كب یی هکر رولوا
 ثرق لاق ردهنسانعم كلغا راکو بسک هلیکما لا هلنیتحف ( ثرقلا ) هئرک اذا لوالا

 هدننزو ثیرج هلبسمکكفاف ( ثیرقلا ) بسکو دک اذا عیارلا بابلا نم ا"رقلج را
 اهل رمصق كفلاو یحتفكفاق ( انارقلا ) یدنلوا رکذ هک هن ردقلاپ عون رب هکر دیف دارمو

 .نکیا قروق هزات یسامرخ هکر ديما كنجاغا امرخ عور هدن زو ایعن ) اش رقلاو ۱

 ثعرقن لصالا ف رددآ لجر رب هدننزو رفعح ( ثعرق ) رولوا بیطا تیاغب
 اوع اذا موقلا ثعرقت لاقب رد هنسانعم عح كکرب هکردذوخأم ندنس هدام
 هلامق ثعقا لاقب ردهنسانعم كلبا لام فارسا هدوہب هلبرسک كنهرمه ( ثاعقالا )
 اهلزحا اذا ةيطعلا هل ثعفا لاقب ردهتسانعم كمربو ششخم قوحو فسا اذا

 نددادضا هلغلوا هتسانعم كمریو کریو زآ لوکس كنیعو یححف كفاق ( ةثعقلا )
 جاو یتیدض نكل الیلق اطعا اذا لوالا بابلا نم ةثعق هل ثعق لاش رولوا

 هما یهنسنرب هدنزو لیعفت ( ثیعقتلا ) ردد زم یربو الث یرب ارز ردلکد

 مد زو لاعفنا ( تاعقنالا ) لصأتسا اذا ایعقت هثعق لاقت رد هنسانعم كلا لاصیتسا
 نالوا هحالوقو هجزآ هدننزو ریما ( ثیعقلا ) ثعقناف هثعق لاقي ردعواطم ندن آ

 قوج كيو رسي نیهیا ثیعق " یش لاقي ردذوخأم ندروزع یانعم روند هثیش
 ندي وق نالیزاق هدننزو لاعتفا ( ثاعتقالا ) روند هرومنب قوج كيو هنیوص لیس
 نم اريثك ابا ج رسا اذا رفالا ثعتفا لا ردهنسانعم قمرقح قارط قوح
 ثدح هدنرانورب كنسق یکو نویق هکردضمرب هدشنزو بارغ ( ثاقعلا ) رئبلا
 هدنزرط رراپوق پوکح ینغایا ندقیلاب هحولوص هدننزو ج رحدت ( ثعلقتلا ) ردیا

 .( ثوعمقلا ) لحو نم علقتی هلاك ما اذا هیشم ىف ثملقن لاقي ردهنسانعم كعروپ
 عرف و فوحخ هدنزو هحرحد ) ددطاقلا ( رود هناتلق و تود هدنزو رویز

 ( ثاعتقلا ) عرش ادع اذا لحرلا ثطنق لا ردهنسانعم كمك بودرکس هلا
 لجر لاقب روند هیسک نالوا قوح لیق هدنساضعا راسو هدنزو هدننزو راطنق

 كلبا عج هدننزو لعفت ( ثیقلا ) هدسجو ههجو ىف رعشلا ربثك ناك اذا ثاعنق
 ردن رلانعم كلبا عنفو

 ردیحاغا كاوبص هک كنحاقا كارا هدشزو باح ( ثابکلا ) ( فاکلا لصف #

 لاقب ردهتسانعم ققوف بولیزو تا هلنیتحف ( ثبكلا ) روند هنشوا كنشع
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 ۱ اهقشاذا دکلا ثٿ رفا لا رد هنساذعم كليا اقلا هرشط ینرلهزیر بویلهراب کیت

 بوز نهنکشا ا هليترابع شركلا ثرفا هدحاح ةئارفلا قلاو

 .مينهتونعط یسان اغاد.ییهسکرب ثارفاو رولوا هنسانعم كکود یالضف یک دتا
 هک رونلوا لامعتسا هنتسانعم كلیا تمالم هضرع هتصاخا نالوا داغ كلیا

 سانلا ةعالل مهضرع اذا هباا نالف ثرفا لاش رولوا قاق هدنل غم ثرف أ

 عبارلا بابلا نم الرف لجرلا ثرف لاقي ردهنسانعم قعوط هلنیتهف ( ثرفلا)
 | فتك ( ثرفلا ) اوقرفت اذا موقلا ثرف لاقى ردهنسانعم قلعاطو عبش اذا

 ۱ لبجال یا ثرف ناکم لاش هلوا زودهئو غاطهت هک روند هر لوش هدشنزو

 ۱ . لهسالو
 قا آ هلا هجب و قاجوآ ییش ر هدنزو ثکم ( ثبقلا ) € قاقلا لصف )

 باح“ ( ثابقی) ضبق اذا یاثلا .بابلا نم اق "یشلاب ثبف لاق رد هتسانعم

 هو زر سه

 ۱ فا وم ردن دنا ا شا نب ثابق و ردنددب دجم هک رد یمشللا نیزر نا هدنزو

 یربا ییابط هدننزو ید رس ) عبقلا ( ردشایا ریخات ین هبا هرزوا هحو قرت

 ه هود كک را نالوا یربا یرلق هنش و یرلن ابط كاذک روند همد أ نالوا كوي و

 كنولاخ ضعت ED لفع ةا و هلی اه رونبد ها هدند وه رونید

 تیک هدنضم و رد_عنام هننذ وفن درک ذ رولوا قلخ ردشیش یرمو نالوا هدنح رف

 كفاق (ثقلا ) رونلوا ریبعت قلص آ هنوناخ لوا هدیکرت راد یرف کا هکر ولوا

 ادق یشا ثق لاق ردهنسانعم كمروتک پوکح هلیددشت كنا و ف

 اهقاس اذا لبالا ثق لاقب ردهنسانعم كمروس راوطو هرج اذا لوالا پایلا نم
 تابنرب ثقوهعلقاذا رجشا ثق لاق رد هنسانعم قمرپوق ندنبد بوکح هنن رو
 رد هنسانعم قهر وق بوکح ی هنسنر دوب هدننزو لاعتفا (ثاتقالا ) ردیدآ

 هيأ اف رد هنسانع ثرثک قلقوح ليڪ كفاق و كيم ) دثفلا ( هعلتقا یا هتقالاش ۱

 شفراعتم هدرا ا ۷ E | ناییص و 4 رکدو یصیرب ةثقمو رد#تغا هدهثفم

 هدننزو بارغ ( ثاثقلا ) راردبا ریبعت یغاشقح هدنسیکرت همدط رارانیوا نو وارب

 لقنو رج هکروسنلوا قالطا هب یغوق هدننزو ناتک ( ثاثقلا ) ردهتسانعم عاتم
 مات مض رق ن نيهذ هد انزو باتک ( ناف ( ماع یا ثاتف لحر لاق ردنا مالک

 هد زو یصیصخ ( قنا ) راردبا ریبعت هلیحف كفاق نوئدحم ردیسا یدح كني اخ
 ) هردقلا ) هع یا هو لالا ثقب وه لاق رد هنسانعم كلیا لام عج ردردضم

 معناثقو ممديثغ موفلا لت الاقي ردهنسانعم تعاجو هو رک هلی ك رلفاق ( ˆ هئاقلاو )
 كمجلوا هرزوا نح یلیکم بونالوق ما" کیلوا هدننزو هلزلز ( ةشقعقلا ) ممنعابحم یا

 قاغا نوجا قمرقج یغزاق ند ربو ءافو اذا لایکلا ثقثق لاق رد هثسانعم



 1 1 زدیادم ST بويل وبا و السا هلغل وا ی سا رم دوخای یعبنم 3 هک

 ( ناوامثیغم ) ردندنسهل-ق مرط هک رد ثوغلا ورع نا ثیغو و نالوا
 كنه رب نالوا یسهقتعم ردیاب ترزنطح ثیغمو ردیدآ یوقرب هقشب هلع كع

 لاش ردهنسانعم كمرومس هدنزو لعفت ( ثیغتلا ) ردندباصا هکردیمما یبوز
 نع” اذا رمعیلا بغت

 هدنتفو قلیق هک ردیدآ تابنرب هلددهت كلاثو یحف كناف ( ثفلا ) € ءافلا لصف و
 هدنچا كنب زوبراق لهج وبا هک ردیمسا لظنح معش ثفو راراپ كما ندنژهناد كنآ
 هتسانعم ققاط بولوا ردصم ثفو ردطلغ یر هەن لظنح رصث ردا نالوا

 قثغاط ثفو رثلا نم ابیفام ینعی اهرناذا لوالا بابلا نم اشف لا ثف لاقي
 رد هتسانعمقلرمق هدننزو لاعفنا ( ثاثفنالا ) قرفتم یا ثف ر لاقب رونید هب هتسن

 رد هنسانعم ترثک قلقوح هلیحف كنافو كيم ( ةثغملا ) ركنا اذا دوعلا ثفنا لاقي

 .لز و لزب رشک یا ةثفم رنثک ماعظ لا رونلوا لاعتسا هنسانعم تکریو امنو
 ىلع اوتفاام لاق ردهنسانعم قلوا روهقم هدننزو لاعتفا ( ثائتفالا ) ردلنیتعف

 كلتا  شیتفت یک کرک ییهنسن رب هدننزو ثحم ( ثعفلا ) او رهقام یا لوعفلا ءان

 ضاخقا ( تاعفالا ) صغ اذا ثلاثثا بابلا نم اغ هنع ثخ لاقت ردهتسانعم
 تا لاق ردهتنانعع قمردشارا بوروص نهتستر هک ردیفدامو هدننزو
 هدنرزوآ هیکشا هک ردهنسانعم ثفح هدننزو فتک ( ثعفلا ) صعفا یا هدنعام
 هشخا زونه هدتنزو ترح ( سزفلا ) ردهنسن یرلک دد نادرشو راب قرة

 هکروتید هبهوکر كج وک ثرفو رولک تورف مج رونبد هتسرتراوط نالوا هرجا
 كمر شآ نوناخ هبک رولوا ردصم ترفو رد هبرشم نالوا ندناتشهو ندنوک

 .تشغاذآ لوالا بابلا نم ائزف ىلبللا تئرف لاق هتسانعم قعالو یلکوک هدنتلاح
 قاتلاو لوالا بابلا نیم اف للا ثرف لاق ردهنسانعم قجاصو ققغاطو

 قتغاط ی رغب بوروا هنرغب كاویح و ناسنا یریدو رگلا نم اعوام زین اذار

 ) تارفنالا ) ى وهو ارض اذا یناثلا بابلا نم اث رف هدبک ت رف لاقب رد هتسانعم
 لیطا تث را لاقت رد هنسانعم قعالو یلک وک كنوناخ هبک جدو هدننزو لاعفنا

 دن قم هکر ولوا ع واطم هنسهلک ثرفو اب ثرفش انا لاشو اهسفن تفغ اذا
 1 (ات رفقا )تم رقاق هدبک ث و اف یا ی روا

 | لیلا ترش لاقت رد هنسانعم قعالو یلکوک كنولاخ هبک یخدو هد زو لعفت
 | هلغم روا هت ره كحور ید یدو هدنزو لیعش ( ٿب رفتلا ) اهسشن تا
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 ۱ در 3 رفت هدنک ثرف لاق رد هنسانعم قةغاط بودا هرات هرات ی رغب-

 | ہک كەر ( ت ارفالا ) رۆن هتنزاهزنر كرك نا هراب هيض كناف ( ةا رفلا ۳

 یرکح



 ۹۷ ه و

 ددم كرهدبا دایرف ردرلسا ندنآ ردذاش یحفو هلیض كنيغ ( ثاوغلاو ) هلیئوکس
 منا دئاوغو ةئثوغ اواجا لاش رونلوا قالطا هلرصنو ددمو روند هكقسيا

 ثعاپ هنیفوذش كعف هک رد حراش ثاوغو ثوغ كدنع له لاشو حلاو
 حابنو ءاکب رولوا هللا رسکو هلمض یعوجت كنالک ندنا تلالد هناوصاو كناوصا

 ردهنسانعم كمسا ترصنو ددم ندهسکرب ) راه الا ( یک ءادن و خاص و

 كلبا ددم پوشی هدایرف هدنزو هنوعم ( ةثوغلاو ) هل رسک كنزمه ( ةئاغالا )"
 یاث ردصم ییظفل هثوغم فوم ةثوغمو ةناغا هتشغاف ینئاغتسا لوقت ردهنسانعم

 رلیدلیا لامعتسا هدنعض وم ردصم رد ردصم مسا یکه نوعم نکلیدلیا مسر هدننروص

 رطضلا هب تشغاام لاقو ردیا هیدعت هلیسهطساو ءابو لعفلاب دئافتسا هکریدحراش
 ددم كشتي هدای رف ردم” هليرسك كنيغ ( ثايغلا ) ةوق نم یا :دحموا ماعط نم
 ( ثواغلا ) ردشلوا بلقنم هباب واو یتبم هنس هسسک تكنلقام هتتساتعم تردصتو

 رتم نددثوفم یدرفم كنو هتتسانعم هایم روتلوا قاط )ور
 كنا لاق روند هکر کس كب هلیعفكنیغ (ثیوفلا ) ردکعد ثایغ "هلیسو هکهدننزو
 ءایسا هدننزو بیجم ( ثیفمو ) هبرسک كنیغ ( ثابغ ) ودع ةدشب یا ثیوغوذل
 هلتتسن یاب ( ةيثيغملا ) ردیسا مضوم کیا هدشزو هنیعم ( ةثيغملا ) ردندلاجر

 رب صوصم هنسهلربق ج دم هدننزو قوعی ( ثوغی ) ردیسا هسردمرپ هددادغب
 لوش لوق ىلع رونید هرومب هلیئوکس كنایو یعف كنیغ ( ثیفلا ) ردیسا مص
 هلوا لماش ههفاسم لیم یکیا نوا ینعپ دیربرب یضرع ةحاسم هک روشد هروځی
 تبان هللا رومغب ثيغو ادیرب هضرع نوکی یذلاوا رطلا یا ثیغلا لزب لاق

 ىلع ةيشاملا تعقو لاق هلیسهفالع تیببس روئلوا قالطا هنجو هرباپ نالوا
 هنسانعم قمردغای رومی رولوا ردصم ثيغو ءامسلا ءا«ع تبن الکلا وهو ثيغلا

 قلوا لزا رومی هرو رطملا ام لزا یا اثیغ ثیه دالبلا هما تا لاش

 ضدالا تئیغ لاو اب لزنو امباصا اذا ضرالا ثيغلا تاغ لاش ردهتسانعم

 هغجا یرلکیچ تجاغاو ةئويغمو ةثيغم ضرالا یا یهف لوعفلا ءانب ىلع ثاغت
 ءامما ثیغو ءاضا اذا رونلا ثاغ لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم قمالشب

 ) ةثیفلا ) ردندنراهلیبق ي ماع نب ثيغو سبع یب هطیرم نب ثیغ ردندلاجر
 یصلكيم هثيغمو رونید هری شنای روغی هرزوا ىلصا ( ةثوغلاو ) يع كيم
 (ثيغلا ) ردیدآ ه رق رب هدنسهیحان قب هدناریاو ردیدآ یوفرب هد هیسداق هلیعضو

 سرف رابرعو روند هربثک رطم ناغای هلدش رد هغلابم ٌهفيص هدشزو بیص
 ردکع د تآ درک و لقل وص نال وا ررورآ ینس هرکس هک دنک راربد توت

 هدامتاذ رارید ثیغ تاذ ریو یرج دمبایرج دادزب ناک اذا ثیغوذ سرف لاق

۱ 
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 | بایفرش نامز دعب بولوا موسم هرزوا قلوا ثروغ یقل و روثعد یم” | هد ربتعم

 رکذ هک ردیفدارم هدنرلانعمو هدنزو ثاع ( ثاغلا ) ردموقم ینیدلوا مالسا
 كلی الاثفو برح یداقم ءرزوا تدش یک ثلع یندو هلنیتصف ( ثاغلا ) یدنلوا

 شقت آ ندقابقحو ثلع ینعع بارلا بابلا نم الغ موقلا ثاغ لاقب رد هنتسانعم

 یرکس( یللغلا ) روب ملاذا دنزلا ثاغ لاقي ردهنسانعم قلوا زسرفو روك بویقچ
 ثیبخ( ثیلفلا ) ردکلهم یعابس یرم ندیعما جاعا ییآرب ندنراجشا هیدا هدننزو
  باقعورسن هلکن آو رردبا همعط بوردشراق هللا رهز هکروتید هتیش لوا هدننزو
 هلآ هبرا ثاغو یک یرلک دا دیص شوق راس هللا نکوب هغرق راردیا دینص

 كخراش رود هادفب قشراق هللا هیرا تدون ( ثولغملا ) روند هبادغب قشراق
 ید ثیلع هلا ړل هک هت روند هنکعا یادغب قشراق هیوا هيرا ا
 ءاقس لاقب رود هیرد شفتلغاید هلیغروق امرخ دوخای هللا امرخو رد هبانعموب
 مش و ب رض هیهسکرب هدنن زو هادنغا. ( ءاتنلغالا ) مسلاوا رقلاب غ وندم یا ثولغم

 یتلغا لاق ردهتسانعم قلوا یلوتسمو 2 هن رزوا بولوا .رکرش كرهدنا
 نالوا لاتقلا دیدش هدشزو فتك ( ثاغلا ) مشلاو برتلاب مهالع اذا مملع

 هتشز بونلفیک یک تسم ندیارشای ندماعط رادهثشن و رونید 3 رونید هژدایب
 بارمهلاو ماعطلا نع ةوشن هب یا ثاغ وهو ءاج لاقب رونند هیسک شلوا دنم

 هرژوارسکتو لیام هفرط کیا قرهیلقووا هلغصاب وشوا هک رونید هبیشک لواو
 ادنز ثلتغا لاش یدنلوا رکذ هک ردیفدارمو هدننزو ثالتعا ( ثالتغالا ) هلوا

 دلا ثلتغا لا ردهتسانعم قلوا نسرف بويمقج شن آ ندقامتجو هثلتعا ینعع
 براحم نالوا; لاتقلا ددش یدو هلیس هین لعاف ثلاغلا ) رو ۸ اذا
 E Es یملآ قولوص بوغا یوص هنیتصف ( تقلا ) روند هروالد
 اشف لحرلا ثتغ لاقي ردیلباقم بع هک ردقح هلوا كمحا قرهنلافولوص یوص
 قعالو هدعم بونود لکوک هلیبس هتسنریو سفن مث برشاذا عبارلا بابلا نم

 هثیشرب هدننزو لعفت ( ثنغتلا ) تسقلو تثبخ اذا هسفن تشنغ لاقى ردهنسانعم
 كمربو تلقئو همزلا اذا هيلا ثنغت لاق ردهنسانعم كليا تموادمو تمزالم

 همدانمو ترشع هدننزونامر ( سانغلا ) هيلع لقئاذا "یشلا هثنغت لاقب رد هنسانعم

 ارهاظ ردعج هک روند هنارای نالوا نو بوخ یراوطاو بادآ هدنصوصخ
 كنيغ ( تاغ ) ةمدانملا ف بادالا ونسلا یا ثانغلا مه لاقب ردثناغ یدرقم

 ( ثیوغتلا ) ردندنسهلبف كلام ینب هک ردمعتلا نب نایقا نیا هلیئوکس كلونو یڪف

 | نو هقاغتسا رگ رد هنسانعم قلوا و ددم كردبا دایرفود هاثوغاو هدننزو لیعفت
 ا كواوو یحف كنيغ ( توفلا ) هائوغاو لاق اذا اشوغت لجرلا ثوغ لاشه رد عا



۷۱۳ 
 بطرت تناک اذا ةشیثغ خن لاقب هیلوا یوالح و تذل نکل بولوا رادهویم هک رول وا
 هیمارب هشیأرب السار هیسک نادان وق ا نالوا تعفنمو رخ یو اهل ةوالحالو

 هنسانعم شيع ةغلب روند هکل رد كح هيلا تیافک هدننزو هصغ ) ةثغلا ):

 لا هڪفيعض ا كلبا كنج رس هيلساو تالآ هدننزو هلزلز ( ةتفتعلا )ر
 قلوا مقم هدریربو حالسس الب اولتاقت اذا موقلا ٹغثغ لاقب ردقح هلوا یشوکود
 راوط هدننزو لاعتفا ( ثاثتغالا ) هيف ماقا#اذا ناکلاب ثفثغ لاش ردهنسانعم,

DEیا عیب لا نم ٿباصا اذا اینا تن دعا لاق رد هنسانعم 1 رتاج هجرادقمرب ر  

 قلش هغ واط هلحص ردن هود هدشزو لی ( ت ) .الیلق ایش هنم تلات

 ثغ م یریعب ثغ لوقت یک دیلجن و رشقن ردنوعا هلازا یناب كو رد هنسانعم

 هدنزو فک ( ثشقلا ).نسلا ضعب هتئاثغ لازا نسب البلف البلق نس يا
 یسلیسقینغ هدننزو درمص ( ثثغوذ ) رونید هالسرا هدننزو طدالع ( ثغاتغلاو ) .

 ( ثرغلا ) ردید ۲ كغاطرب هدنسوروق هبرق مان هرمض دوخای وصرب هدندرو

 عاج اذا ملا بابلا نم ائثرغ لجرلا ترغ لاق ردهنسانعم قمقجآ هلت

 یشطع رولک فرع یعج روند هن : یثک نالوا جآ هدشزو ناشطع ( نار لا ۱

 ثنوم .درفم هلا اک ك عج سپ هدن زو شاطع روند ثارغ هدنعج روند رف ر

 نوناخ لوا رارید حاشولا رغ ۃأرما رلب رعو رد واسم ثنوم حج هللا رک ذم جو.

 هدنزرط لئاج صوصحم هرن وناخ,حاشو و ی یحاشو هلغل وا هجا لب ۲

 هدننزو لیعش (ثیرغتلا ) للا ةقيقد یا حاشولا رغ یھ لاقب ردهدالق ن یش

 رهوج ( ثروغ ) هعوج اذا اثی رغت هثرغ لاقي ردهنسانعم قموق ج آو قهردقجآ ,
 كن رلتیضح مالسلاو ةولسلاهیلع فیسلاپ ین هدهوزغرب هک رد ثراخا نا هدنزو

 هدنآ یکیدلیا موعهو دصق هه یوبل فرطراو دالج بوریص یترلم# هلففلا ىلع
 یرلک دید هلن ز ندنع ون هپ رش هدننب ینیفتک كروم هناشنع یراب ترضح

 كنهرو نم ةعقو ردشاوا نوكنرس هنیمز بولوا لزل زم هلکلیا ثادحا قحارح

 وب .ىراترضح لسو هيلع هللا ىلص لاع رغف هدعاقرلا تاذ ةوزع هکر دوب یصخلم .

 نکیا نیزکتحار هجابنت بودیا قیلعت هرجش خاش ینفیسو لوزن هنسهیاس رجش
 ذا یی ندحاغا نامه بول وا بایهر هنن رل اع تف ورم هب رشرب ٹروغ روم |

 لصاحلا ف كد هلا خدها لوسر ترشح هدکدلیا هلاوح وام كعن نمو
 هنیمز هرزوا یزو و ثودح هجپ رش هلکلیا برمض هننب ینیفتک كر ون نم نما لبرج

 دیم كعنع نمو بول آ یهاک رکح 2 لوا هاتتاسر ترضح یدلوا شو رفم " 

 ریس نالوا نهج رای دروي لس دل هلکنیا ماترفساو زشت هدقد و ۱ ۲

 4 ر لوا

 هدنشومو هدننزو شاطع رولک ثارغ و هدا زو را رولک یلارغو هدنزو ۱
a0  



 هرسصب ناربغ نه دیلاب اس بلط اذا نالف تیع لاقن رد هنسانعم قمردشارا :

 جو gr rary و

 ام ندح رح تبع هکر ونید هلاخو داسف نالوا هدروعش و لقع هدننزو 1

YY 

 | هتسسنرب هیمادروب لا هلروک دوخای هدقلوک ارقو قفط یا اذک لعقی نالف ثیع

 هيلع تطاتخا اذا ربط تيغ لاش ردهنسانعم قلوا هبنشمو طلتحم هنسنرو

 1 لاقش ردهنسانعم كما یغاشا ندنسهنرک قعاق ییوص هدننزو لعفت ( ثیعتلا )

 اب هیرصق كفلاو یحف كنیع ( قيع ) یرلا نود تبرش اذا لبالا تمت
aلاب یا ةع لاق ردیسهلک بحت  

 رد هنسانعم قعالصا هلغای کشک هدننزو ثکم ( ثبغلا ) € ةمحملا نیغلا لصف ۶

 ليف كنيغ ( ةثيغلا ) هتل اذا لوالا بابلا نم اثبغ نعلاب طقالا ثبف لاش
Eهکر دفدا رم هدیناعم "هلج هلا هثیبع هثیبغو روند هکشک شعالصا هلغای ردعسا  

 ( تباثغإلا ) یدنل وا رک ذ هکر دیفدا رمو هدشنزو ثغبا ( ثبغالا ) یدنلوا رک ذ
 اغا یشلا تبغا لاق رد هنسانعم قلوا ولکنرزو یک زو هدننزو رارجا

 لوزهمو ال قیدآ ددتفص هلد.دشت كنالو یعف كنيغ ( ثفلا ) ثبغا ناك اذا
 :at ةئاثغلا ) لوزهم یا ثغ نأض لاق رد رالباقم نیو ثض رد هنسانعف

 تثغ لا ردهتسانعم قلوا نو زو هربخ و قیر آ هلیعط كنيغ ( دئوتغلاو ) هلیحف

 نالف رب رعو تل زه اذا عبارلاو یاثلا بابلا نم هنوثغو هناثغ تهو ثغي ءاشلا

 رم ندمدآ کیدروک ره یتعی هتسانعم هلأسالا ادحا عدبام ررپد دحا هيلع ثفیام
 3و اسو تورم شعب لالا لوزهم هدندافتعا کاب وک ردلوج .هکلیا لاژمس و
 " ردانغ یذو توق یذ یک ن ناویح سا ع وم ردقو هنسک او یو ریقف یراع

 نعي هنسانعم هک تیف *"یدر هيا ىشى لوقبال راربد "یش هيلع ثغیال نالف كلذك

 یسهلج ردلک د نهق یو رک الصا "یتش یشرت نده ویید ءاشا هدندنع كهسک نالو

 ذخا هلیرقنرب بویلءا در یآ نوسلوا هسرولوا هنره هلغلوا رخافو سیفن

 یوخ هلفسو لازنتمو بکترم تیاغب راروبرم لثم رايا یس هکلیا نایهردو
 قلوا شوخاو داف مالک هثوثغو ةثاثغ و رونلوا داريا هدنرلقح رلهسک یکلت

 رد هنسانعع قعآ یک ر ج كراو دسف اذا ثیدلا ثغ لاقب رونل وا لامعتسا هتسانعم
 لوزهمو قیدآ دوت هدننزو ریما ( ثیثغلا ) ةثبتغ لاس اذا حرطا ثغ لاق

 .,یسهلوقم تا لوروحو نیرباو وصیداص نالوا ءدهرای ثیثغو یک ثغ ردهتسانعم
 ۲ لا ثغا لاقت ردهنیرانعم هناثغ.هلرسک كنه ( ثاثغالا ) روید هکر ج
 | کرج نالوا هنا كنهراب ( ثاتغتسا ) ثغ ینعع حرطا ثغاو ثیدلا ثغاو

 هثربخ ( ةثیثغلا ) هنم ثشعلا ج رخا اذا ج رطا ثغتسا لاق ردهنسانعم قمرقح

 وش هشئثغو لقع داسف ىلع یا هثربخ سقنو ةثيثغ ىلع هتل
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 هبیشک نالوا قلفشراق هدنسن ییعی بستنم هنسیرعغ كنردب ید وب هیس هين لعاف |

 ناعتفا ( ثالتعالا ) هيا ربغ یا بوسنم یا ثلتعمو ثلع وه لاش رود
 ردهنسانعم كندا قامقح ندحاغا نالوا مولعم ا ینیدمقح بوقح یت آ هدننزو

 اذا ادنز ثلتعا لاقب یک رافعو خ رم راردبا داخشا ندجاغا یغامقح رلبےع ارز |[

 یر ییسولرمخ هدنص وصخ هح وکنمو ال ما یروبا یردنال رش نم هذخا

 كليا ج وزت هنایلابا ال نوسلوا هسیا رولوا هنوک هن دوخاب یونک بویلیا باخت او
 ساسالاف لاق هعکنم رب: ملاذا لجرلا ثلتعا لاقي رونلوا لابعتسا هنسانعم
 هیسکرب هدننزو لعفت ( ثلعتلا ) كنملا ری ناکاذا دانزلا ثلتعم ريغ نالف لاقي
 نالفل نالف ثلعت لاق ردهنسانعم كلبا لیمو ورع هصج رب هلا رکھو دیک
 اذا هب ثلعت لاق ردهنسانعم كليا قلعت بوشیلیا ههنسن ریو اهل ۱ذا"بونذلا

 ثلعت لاق ردهنسانعم قمی همواص ندشاب بویلف مکحو نیتم ییهتسن رو قلعت

 كنیغ ردعج ندنظفل ثلع هلیعف كنءرمه ( تالعالا ) هتعنص کم ماذا مسلا
 ءایشا بویفلوا سرو رابتخا ندص وصخ یش هکرونید هش وتو داز لوا هه سسک
 هليا رلن آ هکرونید هنیرلهراپ جاغا لوش رجشلا ثالعاو هلوا بترنم ند هفت
 كیيع ( هوئنعلا ) هلوا قیشراق یسروق 1 رارر اقح شا بوندا قامقح

 هصاخ رد راک دید یتوا قجشادغب هک ك ناب یرکدد لح هلینوکس كلونو یمضو یعف
 هدننزو قار رولک ینانع يج نل وا یتیحالص هیعر هک رونید هنس روق شع روح

 هد رخ آو هدحوم یاب ( ییانیعاب ) ردهنسانعم هوثنع یال تاکرح كاع ( علا )

 ید آرب هدننزو لیعفت ( ثیوعتلا ) ردید آ هب رقرب هدنساضق دادش هلصق كف

 عورشو هنع هطبث اذا اثیوعت سالا نع هثوع لاق ردهنسانعم قموقیلآ ندشیارب

 كلبا ربع هدنکح هیلبا تکرح توک ھت هلکلنا لیوحص و فرص ندهدام یک هیلبآ
 هدننزو ثوغ ( ثوعلا ) رب یتح هفرص اذا مالا نع هثوع لاق ردهتسانعم

 كيم ( ثاعلا ۱ هثوغ ینعب اثوع هثاع لاق ردفدارم هدربخا یانعم هللا ثیوعت

 ایقتسه کلمو ابهذم یا ایقتسم ائاعم ذخا لاش رد هتسانعم كس و بهذم دلیعف

 هح ودنم یا اناعا سالا اذه نع ىل نا لوقت رد هنسانعم هماسو تع سوو

 رع اذا لجرا توعت لاقب ردهنسانعم قلوا ربه“ هدننزو لعفت ( ثوعتلا )

 ثاع لاق ردهنسانعم كلبا هاب بوریو هداسف یهنسنرب هدشنزو یل ( ثیعلا )

 رونید هرب قشمو یعاربط هلیحف كنیع ( دشیعلا ) هدسفا اذا اب ثیعن "یثلا

 تیلغب هدنرع دوخالب فیرشو ردیدآ هبرقرپ هدهریرج لوق ىلع هدفیش هثیعو
 هدب وو دادش ( ثایعلاو ) هدننزو روبص ( ثویعلاو ثیاعلا ) ردغاط

 لا ردهنسانعم كليا عورمش هشيار هدننزو لیعفت ( ثییعت
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  لبس یوخ ك كر هدننزو كم ( ثدعلا ) ردفراعتم هلکغد رجا نصح

 ثدع هب لاقب رونلوا ریبعت قلولیوخ لزوکو قلشاوب هکردهتسانعم قلوا مالمو
 هدننزو ثرح ( ثرغلا )ردد لحررب هدننزو ناقع ( نائدع ) قالتا ةلومس یا
 اذا لوالا بابلا نم ات رع "یشلا ترع لاقب ردهنسانعم كمکح ندنرب ییهتسن رپ
 ای درد ( اثینطررعلا ) هکلد اذا هنرع لاق ردهنسانعم قغوا هللا لاو هع رنا
 رولوا ریبعت ینشرغا زوکط هدیکرت هکروند هنکوک كننابن مرم رو هدننزو

 یرب تروع هقندقلاق بورونوا یعی نالیحآ قوح هدننزو تفغا ( ثفعالا )

 رشک یا ثفعا لحر لاق روضد هبییشک نسکروشود نالوا فشکنم قوح

 ( ثکعلا ) رديرلمسا لجرریو تابار هلیحف كفاکو كنيع ( ثکنعلا ) فشکتاا
 هدرع ةنسلا یسانب لصا نکل ردهنسانعم ماتتلاو عاقجا لصالاق هدننزو ثکم
 ره هدننزو ج رحدن ( تکنعتلا ) ردلمعتسم قرهلوا درم نيمه دلغفلوا هناماو كرت

 ثیبخ ( ثیکعلا ) اوعقجا اذا موقلا ثکنعت لاق ردهنسانعم كکرب بولک ندفرط
 تبع ( ثلعلا ) هنسانعم لیفلا لو روند فک بس كناویح یرلکدد ليف هدننزو

 نم الع "یشلاب یثلا ثلع لاق ردهنسانعم قمردشراف بوتا هلیوکس كمالو یحف
 یطراو هعج اذا یشلا ثلع لاق ردهنسانعم كمردک ریو هب هطاخ اذا ییاثثابابلا

 هد اذا ءاتسلا ثلع لاق ردهنسانعم كليا تغابد یرد هلیحاغا هشيم یراک دید

 دن لا تاع لاق ردهتسانعم قلوا زسرفو روك بویمقخ شت ندقامقحو ىطرالاب

 رد هفوقوم هنو ولع هکردیدآ هبرقر هدنسیقرش كنهلجد ثلعو رو اذا
 موقلا ثاع لا ردهنسانعم كليا كنج هرزوا یداغو تدش هلئیتعف ( كلعلا )
 قیشراق هدننزو ريما ( ثیلعلا ) موزالاو ةدشلاب اولتاقت اذا عیارلا بابلا نم اثلع

 ربعش نماربخ یا اّنیاع انلک ا لوقت روند هکما شلبای ندننوا یادغیو هیرا
 هلکلیا طلخ هنیرب یرب یغای ناص هللا كشك هلی كيع ( ةئالعلا ) ةطنحو
 ۱ | |[ هنالع هلوا ششراق هتیرب یرب هکهتسن ییا ره اقلطمو روند هماعط نانلوا بیت
 هنسن ندارو نداروشو رد دآ لحر رب ندتعاج صوح الا یب هبالع و رونید

 انههو انهه نم عمجم یا ةثالع وه لا رارید هئالع هدهیسک نالوا ردا عج

 .هتسانعم هقلع روند هثیش نالوا یشاعم تیافک كناسنا هدننزو هعرح ( ةلعلا )

 رولک هدهنسانعم قلعت تلقب اربز ردنکم قلوا هد ەنسانعمااپ مابا هقلع هداروب

 هب یربغ كنیردب هکردهسک لوش هدننزو فتک ( ثلعلا ) ةقلغ یا ةلع هل لاقي
 ندنناپ بولوا مزالم هنراکبلط كلهنسنربو دلوا قلقشراق هدنیسن یتعی هلوا بستنم

 هکر بد حراش هلکلیا مد هل رابع بلاطب نل مزاللاو | اون د .هیسک نایلربآ :

 ۱ (:تلتعلا ) ردماوشرم هدنناونع هریغو لاتقق بلاط 9ا هدناهما عیج
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۰ A 1 ( ثیبعلا ) هد هب داب هدننزو هود ( ثب وعلا ) ردیمسا ناشر ع ونزپ هدنزو فیطا 

 ماد ساع نب ءادب ر دارم ن رهاز نا عف كع ( نات وع ) ردیدآ دن رد رب

 هکح وب نانل وا ربیعت هوک هاب د دشت كنانو ىمط كنيع ( ةثعلا ) ردیدج كن هسک

 هثعو ردثع یسنج عج ردنا داب ریو هاب بوش وا هنسهلوقم كروک و كوب هک روند
 دگیذب أره رونلوا قالطا هدهتروع نایزدب ربفز لدو روالوا قالطا هبیرافهخ وق

 نو و هثید یا هثع انآ لاق ردشايا ناس ےسا یش ریست هند ۳ هتساتعم"

 هنس هل وقم كو هل د دشت كناتو ىف كیع ê ثلا )ا روشلوا قالطا هدهنروع ءاقج

 هتتسطاذا لوالا بابلا نم اثع فوصلا ةثعلا تثع لاقب رد هنشانعم كمشوا هوك
 رد هنسانعم قثوص نالیو هيلع حا اذا هتع لاقب رد هنسانعم كما مارباو حاطاو

 هک هدننزو هداضم ( ةئاعلاو ) هل رسك ك نيع ( ثاثعلا ) هتضع اذا يطأ هع لاقت
 كلا مر هدغنو دورس یس هلوقم لاومو قرشو هتتسب رد راردصم هلعافم

 مر اذا ائاثعو ةئاعم هنانفق ثاع لاق ردقح هلوا قمالربا دارم هک ردهنسانعم

 زارنا لکا یر -یر هدرهنتس قاروق ډک روټد هترانالن 150 ع 8
 هدا زو لیعفش ) ثیثعتلا ) هلن تک تابع رد تع ید رفم هر وک هاب اب تحراش

 مرت اذا اهیثعت هنانغق ثثع لاق ردهنسانعم كلا مرتو هنارت هدنفت دوب
 داسف یا ثعثع هیفام لاق ردهنسانعم یهابتو داسف هدننزو بغبغ ( تلا )

 نانلوا ریبعت هجواو جوبو ردیمسا هدناوخ زو ردید آ كغاط رب هد هنندم ثثعو
 رونید هنت زص كنينغب موق لوشو روند هربا قشموبو رواد هنرب قشهو كل وصع

 ثثع لاق ردهنسانعم قمالغرا هدنزو هلزلز ( ةثعثعلا ) هیلوا یرنا تابت هدنآ
 لیمو ماقا اذا ناکلاب ثعثع لاقب رد هنسانعم قلوا میقمو هکر ح اذا ةثعفع *یشلا

 2 دلیعد تبع ) ثعاثعلا ) نکر اذا هيلا ثعثع لا رد هنسانعم كلا نوکرو ۱

 هدشزو ءارغ ( ءاثعلا ) دنادشلا یا ثعاثعلا نامز اذه لاش ردهتسانعم دیادشو
 تاع هعضاوم هک ردیفدارمو هدنن' زو للاعت ( ثثاعلا ) هنساعم هیح روند هنالی

 هدننزو لاعتفا ( تاذتعالا ) هتللاعت یا هشاعت لوقت لاش ردهنسانعم كلا راهظا

 یا هوس قع هتعا لاق ردهنسانعم قموقیل [ ندقلوا لئان هتعفنمو ربخ یهسکرب

 هوک یدنلوا رک ذ هک ندنس هک ی ثع هلیسهیذن رغصم ( دییشعلا ) ربا غل نا هلقعت
 ر

 مرفت دششع * لثلا هثم و ردکع د نکح هوک ردر E روند هکح و یرلک دتنا ریبعت

 هک رول هدنا لک | هلا ردا لکا قحا ی یردسلما هوک كچوک ینعب * اسلما ادلح

 ۱ مادقا و دهح لا جم ره هد ناپ نللشا یشیا.رب لثمو ردکع د نه ه دنا ربات ما

 هک وو یداد شقا هکلک ندنسس تر و ر نک ا 7. 3



 1 مسا هلوقم و نویکنآ ردشمالوادراو یرلهعیص څر د عردو رشت رغ ردرلنیپف هنسانعم

 هالا [ رطفنم ءاعسا ] هک هتن رارید لئاش تا ولئاش لج الغم رارلوا ثنو رلعاف
 ةرقن ] كلذك ردهنسانعم راطفنا تاذ اربز یدلوا دراو هدنناونع :رطقتمیسهعرک

 ساک لحرو یدلوا دراو هضراف هلغلوا هتسانعمضاورف تاذ هدنسهع رک [ ضرافال
 تاذ هک ردندل قوب خد ةیضار ةشيع هکیدید لیلخ ماماو ردندلسقو یخد عاطو

 همالع رولوا لو ه هغل ابم ءاه یک هدنرخآ ردلوام هلبا هيض رم نویکنآ ردکء داضر

 ضیاحو قلاطو ینبم هنس هتک هغلایم رد رب اهدقلوا لوح زاجم هدنوو رک هب وارو

 هدنامزرب رللعفو هکردهنیرلاتعم ثطو شیحو قالط تاذ رشندلسقو ید ثماطو
 لاعفا رکاو ردکعد ردتنائو لصاح هرلنا نزسکعا ضرعت هنراضوعو ثودح

 نسربد نالا ةضیاحو ادغ هقلاط هلیناینا ءات هسرونل وا هدارا ارجا هرزوا هروکذم

 دواي "یش راهلوقموب هکیدید دیوبیسو نسرید ناالاو ضیحم و ادغ قلطت هک ایوک
 ةارما هلغلوا ترابع ندناسنا دوخای "یش هارما ارب ز رد رلتفص كنظفل ناسنا

 رم ةداب لخ هرزوا یتاعمو ردهدنسهوف قلاط نانا وا "یخ نوق قلاط
 ةیاوسن ةکرد یتبم هنغیدل وا صتخم هش وم یطوقس كنات ندهلوقمو هدندنع نویفوکو

 یسکعو ةعض مو ةلماح ةأرما یدرط كنبرلمالکو كن ویفوک نكل ردنافص صوص

 ردنداععا اعف ( ناعمطلا ) یمتنا ردشفل والاطبا هليل وق قشاع ةأرماو قشاع لجر
 | لقع هدننزو هعرح ( هنهطلا ) ردندنلاجر یسن كنسهلسق دایا ناتمطلا نب لا و
 هددسیا دنموننو مسج ردقن ره روتید هلک نالوا فیعض و تسس

 نالع هدناف ىب هک ردهنتسانعم كليا وهلو بعل هلنیتعف ( ثیعلا ) ٤ نيعلا لصف 9
 تبع لصا هكر د حراش بعل اذا لوالا بابلا نم اع لجرلا ثبع لاق ردنرابع
 لامعتسا هدنسانعمقمردش راق وهلو بعل هلاعاو روما هدعب ردعوض وم هتسانعم طلخ

 ررض عفد دوخاي عفن بلج هدننیض هک رونلوا لامعتسا قرلوا مساو یدنلوا

 قمدشراق بوناق هدننزو تکم ( ثیعلا ) رونل وا قالطا هلع نایلوا هدناف یسهلوقم

 ذاا هثبعو ه هطلخ اذا يناثلا بابلانم اع "یشلاب"یثلا ثبع لاقي ردهتسانعم
 هسیره ( دشبعلا ) ةيبعلا ذخئا اذا لجرلا ثبع لاقي رك ديس اک ردهنسانعم كليا

 هيب روق دروغو یرلکدد شک هک رونید هماعط نانلوا ریبعت هناخ رات هدننزو

 . | هتنجا بولاق هنرب یرب یشکو یادغب و هپرا لوق ىلع رولوا ندادغب و غاي
 ۶ 8 ا ااا دتیعو رجا ما عوار یراکدلیا بیئرت لخط و عضو هکر کی
 هیسک نالوا قلقشراق هدنسنو رونلوا قالطا هسان طالخاو شابوا عقم ندهفلتخم

 هدشنزو نیکس ( ثیبعلا) طلخ هیسن یف یتعی بشتوم یا ةثیبع وه لاقب رونید
 رونید هیسک نیا لاغتشا هع هلفرص وهلو بعل هدومب ینتاقوا رک ۲ ردهغلایه

  ۴و ۳ ۶2۲
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 رظبلا قرط روند هنحوا 17 ج نانلوا ریبعت قالب i حرف هل رسک كناط

 رو اشب هلی س هینب ریغصت ( ثیث رط ( ردطاغ ىە هن ' نطبلا هداروب هنسانعم

 تفح یا نیک هدننزو هح رحد ها ۳۹ یاخ ) دثخ رطلا ( رد هب رق رب هدنتساضف

 هدننزو روز ( ثومرطلا) . قزنو هفخ یا هثخرط هب لاق ردهتسانعم قزنو
 روند هپ هجا وب و < شع هدل وک یساو روند هیسک ناولا و فیعض و تسس

 (ثولطلا ) ردندعونو یسهد لقحو كتا شعشپ هرزوا شاط نیفرقو یروق شتآ
 لاس اذا لوالا بابلا نم اولط ۰الا ثلط لاش ردهنسانعم ققآ هدشنزو د وع

 اذک ىلع ثلط لاق ردهنسانعم قلوا نوزفاو دناز هدننزو لیعفت ( ثیلطتلا )
 هنادانو لهاج نالوا فیعض ید و لقع هدننزو هعرح ( هثلطلا ) داز اذا اثیلطت

 لقعلا فیعض لهاج یا ةثلطوه لاق زولوا لطعم یونععو یروط ۰ ٩
 هې رکا ینیدفلشوخ ییهسکرب هدننزو هج رحد هلا 44 یاح ( بطلا ) ندیلاو
 هع یان ( هشنلطلا ) هه رکیرماب .هخطل اذا االف ثممط لا ردهنسانعم قمردشالس

 ردهنسانعم قمردشالیب هیهنسنرب اقلطموم لوق ىلع ریه هدننزو هثیلط هلا
 كلبا هلازا ینتراکب دارمق هدننزو ثکم ( ثمظلا ) هب هخطل یا هب هثیلط لاش

 هکرید حراش اهضتفا اذا لوالاو یناثلا بابلا نم اقبط ابتبط لاق رد هنسانعم
 سنا نبطي ۸ ] یاعت هلوق هیلعو رلیدلیا صیصخحم هعاج نالوا ها هیمد رلضعب

 ةناالو یسنا ةيسنالا ثمطب ۸ سابع نا نعو عاج لاب نهمدب ۸ یا [ ناجالو مهلبق

 نم اثبط تشط و ةأرملا تعط لاق ردهنسانعم كمروک ضیح نوتاخ ثمطو ینح

 اذه ثمطام لا رد زاجم رک رززشاطم و تا عبارلاو لوالا بابلا

 رود هریک یو هالا نیمی ۸ یاعت هلوق سسف دو هسمام یا دحا انلبق عن را

 داسف قلوا هاو دساف هنسنرو اهسند یآ هجر ثط نالشام لاقت هنسانعم سند

 هأرما لاق روند هنوئاخ زس زام ( ثماطلا ) داسف یا ثط هیفام لاش رد هنسانعم
 یرش هیفاش ندسیافن جدا دیق هربعض ةحول هک رد جرم ضیاح یا تاط
 لوش یععقرب ردراو مسا مسق یکیا ندنایبق بوسنم مسا هکر دموس رم هند رب زاچ

 هلفل وا یشاعمو تعنص كنآ "یش لوا دوخاب هلوا رشک یس هسالم هثیش رب هک ردناوذ
 دیدشن اریز هلیع ددشت رونلق ان هرزوا لاعف تاوذ هلوقمو هلوا موادم ا

 جاوع هیحاص ج اعو روند تاتب هوت عیابو هوش لم ماع الثم ردنیفتم یریدکت

 هرزوا رشکت تفص نکل رول وا سالم هوش رپ ی رو روند لاج هب یبهودو

 امرخ کردا مود هک یک رمان الثم رووا م وص هرزوا لعاف هلوقمو اا

 یحاص هرز نعپ ع ردوذ هک اردو ر یحاص

۱ 

 :یشاوذ نامه ردرللکد یراج هرزوا لف رارید یسن لعاف مسا هرلنوو ردکد
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 كتآ رونید هنکیک چوپ هکردموسرم هللا فاک هکرد هلیناونع كرولا هد رله
 ناسلوا ریبعت راکرد هلمال هک هلتیاونع لرولا ابلاغ ردلکد مالم ول ردرپ یبغلسس

 ارز ردرلشلبا رییغت حاست 22 بولوا رواج یر 5 دید هج زب هیشس هروناج

 هج ز سماها یی هنسن یسهلوقم بول و ر وئلبس بووا ید رواج لوا ی ک راک

 ثوبض ( ثوغطلا ) هقن ملو هلسغ اذا بوثلا ثغض لاقي ردهنسانعم قمقا

 دداض( ثغضلا ) ثوبض یا ثوغض هقان لاق یدنلوا رک ذ هکردیفدارمو هدننزو
 رولک ثاغضا يج هلوا قیشراق یسیروق .یشاب هکروند هغلتوا تمدرپ رسک
 هاب وأتو ریبعت ندنفیدلوا قیشراق هکردذ وخأام ندنوب ایّور یراکدید مالحا ثاغضا
 ها۲ دکهدنن زو لاعتفا ( تاغطضالا ) ردئرابع ندایژر نایلوا يحال و تحض
 لاقي رد هتسانعم كمروشود بو رد قلتوا تمد تعدو مو و ردبلقنم هباط

 ردعسا یک نیت ه دننزو لیعفت ( ثیغضتلا ) هبطحا اذا ثعضلا لج را ثغطضا

 ضرالا باصا لات روند هروخی رادقم كجا كانم یراقلتواو یزو كرب نامه
 یرهوح ( ثغاضلا ) رطاا نم تاسنلاو ضرالا لبام وه و رطلا نم ثيغضت

 نالوا ردوقروق یناییص هلکفلسس یک شوحو پونیروب هیهتسنرب هرزوا یتیاور
 ردشاض هل ا هدحوم یاب نالوا باوص ردلیا طاغ هدنو یرهوح روند همدآ

 سر ها كتم یاث سراف ناو یرهزا هکر د حراش یدسوا رکذ هدنناپ اب هک
 لب دليا
 ال صضوصخم هلایص حد تناتو یحف كناط ( تطلا ) 4 ءاطلا لصف $
 قادلرف دارم رارانبوا هلیسهحراب هت هجهرکدرپ یرلک دبد هثطم هدنرلتیب هک زدیعما
 هدننزو ثحم ( ثعطلا ) رد هل سسک كناطو یعض كيم هثطمو ردقجهلوا ىراك دبد

 هعفد اذا ثلاثلا بابلا نم افعط هیعط لاقش ردهتسانعم ققاف هوا هلا لا ییهنسن رب

 . هدفلس هلا هحوتفم ءارو یوکس كنهجم یانو یصف كناط ( ثرومغط ) دیلاب
 بتک ردشلوا تنطلس یرآرب مس هنس زويد ردیدآ هاش داب رب ندسرف كولم یابطع

 ناهحوت ناو نایدا دشیب نیطالس ثلائو موس رم هدنناونع ثروبط هاه هدخاروت

 هد همانهش یسودرف ردموقرم هرزوا قلوا ثرم ويک ن كمايس نن كنسوه نب ۱

 روند هنشاب 1 هدننزو روبنز ( ثوت رطلا ) ردشلیا فص و هلیفص و دن ويد

 پر ءایطالا نیب وا ینکیت ناغلوق هدیکرت ردلوک ام هکردبدآ تابنربو هنسانعم هرک
 كنوب ىج آ یضایو ی يذل یس رح رق ودنا یرلک دید ح ایرلا برو ضدالا

 ( ثثرطتلا ) رووا ريبعت یساوبا دنهو یدنه لب ردیدسنه هکر دراو یعون رب
 ینتجا اذا لح.رلا ثثارطد لاقي رد هنسانعم ثكمروشود ٹو رط هدنزو حج رحدن

 ( ثرطلا ) روند هاب نالوا.هزا ورت اقلطم هدنزو ثرح ( ترطلا ) ثورظلا

 كياط
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 ظیلغ هدننزو طرالع ( ثیانشلا ) روند هالسرا هدشزو رفعح ( ثیثشلا )

 هدننزو هحرحد ( هنشلا ) رونید هالسرا و روند هثیش نالوا نوغو و

 هروک .هننای كحراش ه قلع اذا هبلق یوهلا ثبنش لاق ردهنسانعم كعیا

 مضوم رب دوخاي لجر رب هلیعف كفاکو كنيش ( تاکنشلا ) ردندنسهدام ثش

 اک ١ یئابکنشلا دمع نی دجاو ییاکنشلا عفا نب میرلا نب دججا ندنیئدح ردیدآ

 هننای كحراش ردهنسانعم ناش قلوا ظرلغو یریا هلنیتعف ( ثافلا ) ردوسنم
 ردندآ امرخ ع وئرب هللا صقو یسهینب ریغصت ( شوشلا ) ردولقم هروک

 ح الصا بواع یتسهلوقم كم وک قترب هدننزو کف( ثبصاا ۱ 6 داصلا لصف #

 هافرو هعقر اذا لوالا بابلا نم اثیص ضیمقلا ثبص لاقي ردهتسانعم كلیا

 بوبهرواق هللا ها ییهنسنرب هدننزو ثکم ( ثضلا ) ۲ دما داضلا لصف ۶
 ضیف اذا یاثلا بابلا نم اض "یشلاپ ثبض لاق ردهنسانعم قاجوآ و قفوط
 ( ثابطضالا ) هبرض اذا االف ثبض لاقي رد هنسانعم قمروا و هفكب هيلع

 بوءرواق هللا هپ یهنسن رب ید و ردشغلوا بلق هباط ءات هک هدشنزو لاعتفا
 روبص ( ثوبضلا ) ثبض ینعع هب ثیطضا لاش ردهنسانعم قاجوآو قعوط

 نانلقو هوا یرب یسهدوک بوتلوا دی عضو هنتس وا نوحا كنلیب یلزوس هدنزو

 دباب سحب یا تضیف انس یف كشي تناک اذا ثوبض فال لاقب روشید ههقاب
 روند هنیرهچب كنالسرا هلیصف كي ( ثباضلا ) روید هنالسرا ثوبضو

 هبلاخک یا هثاصضع دسالا همطل لاق ی باع ردثیضم ید رفم هنسانعم بلاحم

 هدنلکش .هقلح هکر دیعفا اف هیوک رب صودصح هود هدن زو هک ۷
 ( ثوبضلا ) رولوا هدنزرط هچب هلغلوا رایک زج ندنسو ریکو ندنسورلیا پولوا
 هلسیحف كن هربه ( نابضالا ) رونید ههود كکرا شفلاغم هللا اغت نانلوا رک ذ
 هدننزو هبضق رد هبط ید رفم هنسانعم ج وآ ردیعج كنهضبق هکرد هتسانعم تاضبق

 هنب رادعب كنالسرا هدننزو بارغ ( ثابضاا ) تاضبقلا یا ثابضالاب ءوذخآ لاق
 رد راردارب هک هسک مات هیطع و یحعو ةیز ثایشو هنساتعف سالا ناب روند

 كنايو یمض كداض ( ةئابصلا ) روند هالسرا ثابضو ردندهیلهاج رديعتا یراردب
 فتک ( ثبضلا ) ةلوا دیدشو مساو ییالوقو یزیا هکرونید هیوزای لوش هلیدیدشت

 رونید هنالسرا هدننزو برطضم ( ثیطضلاو ) هدنزو ریتم( ثبضلاو ) هدننزو
 قمردیشراق بولاق هنیرب یر لینوکس .كنهمحق نیغو یحق كداض ( ثغضلا )

 كودو هطلخ اذا ثلاشا بابلا نم اتغفض ثیدطا ثغض لاق رد هتسایعف
 ماسلا ثعض لاقي ردهنسانعم قملقو یتکروا ها ىلا نوا كل ییکلزوهم

 عیج هج رک توص اذا كرولا ف لاق رد هن هانعم نلولسس.«روو هک رع اذا
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 ا تدم یحاص هک رونید هیسک لوش هدننزو رجا ( ثعشالا ) دادعسالاو نودلاب
 لجر لاش هلوا شغل هک بوئوا هدول ۲ هلقاربط و زو هلفماعغا رط بونلغاپ هدیده

 قلوا قنغاط یشاب هنسانعم دنو روتلوا قالطا هغیزاق ثعشاو سأرلا ربغلا ثعش

 نوجغیدلوا قنغاط رونلوا قالضا هتسیروق كنابن یرلکدد یتوا یدک و هلییسح
 یک كلا دبع نب ثعشا و برك یدعم نب سیق نم ثعشا ردندیماَسا ثعشاو

 و ( یمعلا ) ااو شا تعاج نالوا قالطا ثعاشا و هتعاشا
 كليا ذخا و اوقرفن اذا موقلا ثعشت لاق رد هنسانعم قلوا هدنکارپ هدنزو

 هذخا اذا هلام ثعشت لاقیو هذخا اذا رهدلا هثعشت لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم
 حاصو الیلق هنم لكا اذا ماعطلا نم ثعشت لاقي ردهتساتعم كم هجزآ یاعطو

 لاقب رد هنسانعم كفل هع بولزو ندنفیدفلوا دهعت هلیسهلوقم فیظن و نهد
 هی ( ةثيعشلا ) ردیدآ مضوم رب هلیعط كنيش ( ثعش ) دبلت اذا هرعش ثعدت

 یشاب هکردهنسانعم ثعشا هدننژو ناشطع ( ناثعشلا ] ردندآ وصرب هبا ریغصت
 ( ثیعغتلا ) هتعشا یا سأرلا ناتحشوه لاق روند هیشک نالوا هدرمویو ولزوت
 ثتعش لاش رد هنسانعم كلبا ید وم "هلازا و یش عقد ند هسک رب هدننزو لیعقت

 لوقت ردمو سس هرزوا قلوا زاجم و هدساسا بذ و هنع جن اذا اتیعشت هنم

 تیعس ردندامسا هدشزو ریز ( ثیعش ) هنم تهت اذا اش نالف نم تثعش

 ثیعش نب مهاربا و ریطم نا ثیعشو ثیبززا نب هللا دبع نب ثیعش و ررح نب
 تیاور هلا هدحوم یه راضعب ردندنیندحم هب هک تعش الا یا نب ثیعشو زدند
 رمستعلب ردرلئدح ناینیمشلا داج نب نجرلا دبع و هللا دبع نب دو رلیدلیا

 ردي س هک تعاج رب ( ءاثعشنا وبا ) ردرلبوسنم هنطد ما ثیعش ندنسهلیق
 رک وا یالطا تو لوش هدنح الطصا نوینضو رع هدننزو مظعم ( ثعشلا )

 نالوا هدنسیربغ كنلع ندندتو هک ایوک هلوا طقاس - یر كنكر صم کیا كنبدتو
 ثیعشت وبشا یدنلوا هيمست هلا ثعشم نیفلوا ثعشتم ژرج هلقفلوا طاقسا هکرح
 یهو كتورج نالعاف الث زولوا یراج هدنضورع ثتج رخ 4۱فیقح رحم
 بولوا طقاس مالدوخاب نالاف بولوا طقاس ردنیع الثم هک کرم 2 رد الع
 هکردربهز نیا هدننزو هعرح ( ةت ) رولوا لقن هنژرح نلوعقم اغلاق نااعاف
 قفوم رده رقرب هدقارع هدننزو ییابح هلا همحجم نیغ ( یثاغش ) ردندهلهاح

 ردنداروا رد نحاص هب فیاصت کن یار ریرمتلا رص نب نیسح نيدلا
 خاب هکردراتفل هدنظفل ائوشک هلدمو ىرصق كنفلاو يحق كيش ( وکلا )
 رب هدنساضق هرب هدننزو یلابح ( انالش ) روند نابن نانلوا ریبعت یتشعرص
 ناطلس یا ناثلبش وه لاق ردیفدارمو هدتنزو ناطلس ( ناثلشلا ) رده رق

 ثبنثلا

 ا
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 لاب ناب لاب ثش و روللوا تغابد یرد هلکنآ هکردیدآ تابنرب وشو لد دشن
 زوار دک دم و اقا ممد هلیئاونع لاسعلا لصلاو تم روید

 كنسیرآ لاب هرزوا ینیدنلوا رک ذ هدناویطا ةایح رولوا كعد یرآ ناپ لاب

 یسیکو ډا شر ءرزوا لاب بویشاط وص . نیکو راب موم یک
 روند هنمقق ناب لاب صوصح تش هدنروصوب رراقح لغوا ی 3 ردبا اثث توی

 هدنلکشو راب ۶ E بولیرا احاج هدنراه غاطو رونلوا قالطا ا و

 هنن زوج ناب ثش و رک تنی رولک ثاثش ىج روند ه یرویس نالق

 هلس ابضق و تفاید هلیفرو رول وا هش هنفرو دوکس قروو هصق یرهش رود

 هلکنآ ردهییاب مس هلک هدشنزو يعن هلا مهم یا ( تش ) رولوا كاا
 رولحآ هدفدلشپاب كر هد ايش هدیلکرب ینعب رونلوا ف رار ولاپقو رادیلک نس را

 هدننزو دادش ( ثاعشلا ) ردشلبا ررر نوجا داوس رشکت ارهاظ یو فلؤم

 هلاس مربمذاخشو ردندماوع نالا نکل راردیا لامعتسا هنسانعم ذاحش هچ رک
 هناق قایا کسا هلباه ( ةثرملاو ا كنارو یحف كنيش ( ثرشلا ) رونید

 قوفوص هلند ) در وا ( ردد رفم دز ی ی ک هرولق و ین و حج وات روند

 بابلانم ارش هد تثرش لاقب رد هنسانعم قمالتح بورابق ترص كلا لربات
 قلاق یرکو یرکا هلغما توب هحوا قواو ققشتف درب نه اه رهظ ظاغ اذا عبارلا

 لاعفلا ( ثارشنالا ) وسي ۸ اذا لوهحا ءانب ىلع مهسلا ثرش لاق رد هتسانعم
 تثرشنا لاق رد هنسانعم قمالتح بورابق یسهقرا كلا ندقوغ وص دو هدننزو

 نک هم اد وب هح وا قوا یدو هدنزو لیعف ) ثبرشتلا ( تارش ییعع, هدع

 هبرب یف وسی ۸ اذا لوهعا هان لع مهسلا ثرش لاق رد هنسانعم قلاق یرکو

 ولغا ز شملوا ربترس یک رلد هر بوني یک کرک هدنزو فلک ( تمشلا ]

 رفنطغ هلا هدحوم یاب ( ثبمشلا ) ددحم یا ترش فیس لاق روشید 28
 رخيلغلا ۳ تنر لحر لاش روند هیسک نالوا نیلاق یرلقایاو یرالا هدشزو

 ثبئرمش هدننزو طبالع (ثبارشلا ) ردنداعساو روند هنالسراو نیلح لاو نيفكلا

 ردیعسا یداو رب هداني هدب هلیا همام هدننزو رفصع ( ثبرش ) ردهنسانعم
 ( ثعشلا ) رولوا یدوس هکردیسا رهش كح وکر هدننزو مم هلباف ( تفرشلا )
 ردصم ینوب ردهندسانعم قلوا ماظن یو هدنک ارپ قثغاط هدامریو هنسنرب هلنیتصف

 رشتا اذا عیارلا بابلا نم اثعش هرما ثعش لاقب ردرل-كلیا سد قرەلوا مسا و

 رولوا ردصم ندنظفل ثعشا ثمشو سشتنلا جا مج یا مکشعش هللا ۸ لاقی و
 كفل هک بولوا هدول آ هلفاریطو زوت هلیبس قماعارط ون هدیدم تدم جاص
 هدهعن ةلقلدبلتو ريغتو رتغا اذا رورلا بابلا نم اثعش رعشلا ثعش لاق هتساتعم
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 قایاو كمکصک بوتلایوا یدوب هدننزو لعفت ( ثیرتلا ) ردیردپ تعاج رب
 كمردکهکدننزو هماقا ( دئارالا ) ًأطبت اذا نالف ثیرت لاقب ردهنسانعم كروس
 قفشو هدنزو لیعفت ( ثیرتلا ) كب ءاطباام یا كئاراام لوقت رد هنسانعم
 لاق رد هنسانعم قلوا هدنامرد وب هل اذإ "یشلا تیر لاق ردهنسانعم

 هکر طاءهرط هدننزو سیک هلا اب دیدشت ( ثیرلا ) ایعا اذا سرفلاوا لجرلا ٹیر

 ( نینیعلا )+ ءرطب یا ٹیر سرفو لجر لاقب روتید هناوحو نانا نالوا
 افعض روید هب یثک نالوا رظنلا طب ردل وعفم عسا + ندش ر هکهدننزو مظعم

 جک لا نالوا عتاو هد ص ارب ) ةيارعشالا ( یشا ا یربغ دوخات لدرص

 هاطبثسا یا ریلنا سارتسا لاق رونلوا ریبعت كمنکهک هک ردهنسانعم كليا دع
 نامع ن ورع ندنیئدحم هدننزو قید هلا همحم نیغ ( فيغزلا ) ¢ ىازلا لصف ۶

 ج رفلا وا ردشلیا ثیدح تیاور ندهیش نب هیطع ردشسن یییغزلا يما ل

 ثیغز هروک هننای كحراش ردعلءا طلغ هلکلیا طبض هليا هلمهم ءار ىدادغبلا

 ردیع#آ نطیرب هدنزو رییز
 ردهتسانعم قعشیا لبا هجب هب هنسنرب هدننزو لعفت ( ثشثلا ) ( همه انیشلا لصف ل

 یرکذ نالوا یعسا كحو ما قابا قرق هدامو ارهاظ قلعت اذا هب ثشن لاق

 ) ثلا ( ردموسیم ید هدناونع الت هد هاو ردذ وخ ام ندنظفل ث ثتش یآ

 لیخ كنبش ( ةغبشلا ) رونید هب یشک نکشلیا ولتیط ناقشپاب هدننزو بتک
 روند هیسک نایلوا كفنم الصا بولوا مزالم اعاد هنساتمهو نرق هدننزو هزمه
 ردقح هلواهسک نالوا رمان ربا هللاح هکد بولیراص هنعصح هدکتج دارم ندنو | رهاظ

 یرلکدید یتوا هرد هل مسکكنیش (ثبشلا) هقراشالهن رقل مزالم یا هثبش لجر لاقب
 نالوا ریبعت نایج وقایاقرقو یک وبکتعرونب دهکجعرواهلنیتف (ثشلا ) رونید هاب
 فیرعت فرحالب ثشو هلیسکكنبش رولک ناثیش ییجرونبد هکجو قوج یرلقایا

 هلا تبشو ر وصنم نب ثبشت ردنیمپات یعبر نب ثبشو ردندیاحتا دعس نب ٹبش ردنداعما
 هدنبارآ بلح هدشنزو ریبز ( ثیبش ) ردرلثدع نجرلادبع نب دمع نالوا بقلم
 رددآ وص ر ثیشو ردندحم یتیشلا حاطب نب لاله نب رع ردیدآ غاط كحوکرب

 e ا یربخ ندنآ نیب رددرف تودع کات تن مکطا نی تیش و

 ردیدآ عضومرب صوص هنتعاج طیضالا ونب هدننزو ریبز ( ثببش ةراد ) ردقوب
 کرد هنسانعف بولك هدننزو نامز ( ثابشلا و ) هدتننزو رونت ( ثوبشلا )

 روک ثیبابش یی روند هجاصقو هب هشام یرلقدنوط رومد نیغزق كرلبج رومد
 ثابش ردنداعما هدتنزو با ( تابش ) ردیدآ هیرقرب هدننزو هنیهح ( هثیش )
 كنانو یضق كنيش ( ثشلا ) رد_هليا دلو هد هبقع “هليل ردندباحا جدخ نیا

 هل ددشت



 نا از E ما

E: 

 بوغاصیدوس هدننزو لړغفت ( ثیمرلا ) رهلوا شلوا هتسخ هلغمالتوا تواروش

 اذا امرت عسضلا ىف بلاطا ثمر لاش ردهنسانعم قموقیل آ رادقمرب هدهم
 یا نا لص ثمر لاق ردهتسانعم قلوا دناذ هرزوا هتسنرو اش ایف یا

 هتفیدل وا رع طسویرلک دتا لامعتسا ینیسجخ یرتک | هد راع هنوک و هکر بد چ راشدا
 مامرا یا ثامرا لبح لاق روند هپا روح هلیضف كنءدبه (ثامرالا ) ردیبم
 ك رلهم ( دثمرلا ) یک قالخا بو ردشفل وا داربا هلیس هین مج هل رابتعا یسازجا

 تبن یا هثمرم ضرا لاق روند هر نالوا تنم كروک ذم تاب ما ثمر هلی

 قموقيل آ هیق هد هم بوغاص یدوس یدو هلن رسک كن“ رمه ( تامرالا ( ٹمزاا

 ۱ كلا اقا افلطم و ايش امف بأ اذا عرضلا ف بلاطا ثمرا لاقت ردهن_سانع»

 لاقب ردهنسانعم قلوا لضافو دنازو قبا یا هلام ف نالف ثمرا لاقب ردهنسانعم
 "یا ثمرا لاقب ردهتسانعم ققشمویو هیلع یرا اذا قطنلا ق هيلع ثمرا
 هلام ف ثمرتسا لاش ردهنسانعم قموقیل ] هیش خدو ( تامزتسالا ) هيل اذا

 لاص ندحاغآ هدنآ هک رونید هییوق لوش هيه كيم ( دئومرلا ) قیا اذآ
 بسشخ نم ماتم اهل ناک اذا ةئومرم رب لاقب هلوا رب قجهروط رب هدنز رط

 ( ءائومرلا )"روید هنکنا كنبزوک | ناب هلیدیدشت كيهو ی ےف كنار ( ٦ ةئام را (
 | ر ) ظالتعا ق یا ق مه لاق ردسا هی قلقش راق .دلیعف كيم

 | ددیرلعسا لجرربو عض ومرب هلیس هینب رغصم ( هثیمرلا ) ردیدآ لجررب همك كنار
 هک ردد رقم كنسهلک تاوراو كنسهلک نور وكس كاو و ىف كنار ( ةثوژا )
 هنبرلیاص هد رخ نالق وریک هرکصندقدنلروباق یادغب هثورو روند هکزیو هب قشف

 فرط رواد هنح وا یورب كناسنا و ردقح هلوا یتنقلاح و قت روح دارم هکر ونید

 سرفلا ثار لاق رد هنسانعم كس رب هاد هدنژو ثول ) ثورلا ( هنسانعم هبنرالا

 هک ر دیس تااويح لوا ثور هدنس هم دقم برالا یصقا سي سعح اذا اثور تور

 دودعم یدع ندصیاصخ ود رازءد ثور هدقدقح هرشط هلوا هدقس رغب و هدهنکشا

 هيم * ثور جراملاو هدحایصم قح ردشغل وا فرصت ید لعف نينا ارز رذلکد

 هنیرید كنيم هاد دزو لا ليف كيم ( ثا لا ) ردحرصم ةلياوتع ردصلاپ

 ردغالما یصیصخم 7 U رف تل وم هنسانعم ناروخ ردیعض وم ننحاس رب هک رونید

 نیمرطانیب هدننزو هنیهج( هشور ) هدنزو دعقم روند ید ثوم هرزوا لیصاو |
 لجرا تار لاق ردهنسانعم كمکهکبوتلک | هدنازو ثيل ( برا ] ردو 1

 اذک لاق اغ رالا یدنع دعقام لاق رد هنسانعف رادقم ت تیرو اطا اذا از ٹ تیر ۱

 لوقت رووا لاعتسا قرهلوا ردقم هب ردصم نا دوخ اپ ءام اضعب و لاقام ردق یا

 هک ردیسا نانطغ نا ثیرو یملکت ردق یا ملکتا ثیرالا یتظعول عقسیام
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 )ا ا روید هر كحهروکع ماخ هدقمرپ هدننزو معه ( ثغرلا) ربثک
 شخ و ردهنسانعم كليا عاج هدشزو دوعق ( ثوفراو ) هلیعف كنافو كنار

 هنرازو لوق لع كلبوس زوس قلعتم هعاج هرانولاخو ردهنسانعم كلیوس مالک
 تفرو تارا لا تفر لاقي ردهنتسانعم كلیوس زوس "قلعتم هتاف: وشرق
 ثفر لاق و اهعماج اذا سماماو میارلاو لوالا بابلا نم اثوفرو اثفر ثفرو
 هسرولوا 4 رف ثفر هدندنع راضعب كرد ح راش شخفلاب ملكت اذا ثفرو ثفرو
 هنسانعم عامحل رغ هسرواوا هللا زوک و هدعاوم هلاصو هسرولوا هلئاسلو عاج

 عاج "یاودو عاج ثفر هک ردحورمشم هلهجو وب هدیغار تاد رفم ردلیعتسم
 ردن رابعندمالک نمضتم یریبعت نالوا محقتسم یرک ذ ندناریبعت هنایدا یب یسهلوقم ,

 هبدعت هدهلیفرح ىلا نوجیدلوا نمضتم یتسانعم ءاضفاو رولوا هبانک ندعاجو

 کیا سپ ثفر اذراص یا ثفر لاق اک لجرلا ثفرا لاو ةْأرما يا ثفر لا
 هلعا وا ندنلیق نیمزالتم ثافراو ثفرو رولوا مزال ندسهاخ بابو یدعتم ندیاپ

 تقر هاب منکح كنم مه ( تافرالا ۱ رول وا لامعتسا هدنعض وم رخآ اهه دعا

 هغالتوا روش هل رسک كنار ( ثمرلا ) ثفر یتعع لحرلا ثفرا لاقش رد هتسانعم
 ردیدآ ریش عو رب هش هباصغ رش ثمرو ردص وصح ےس هود هکر وند

 روند هب یشک تفایق هدمدم ولسابل هنهک و رد رصش یرکدید نیغلیا نایک

 هک روند هیشک نالوا فیعضو كشوک لبو باشلا قلخ یا ثمر لحر لاش

 ( ثمرلا ) نتلا فیعض یا ثمر لحر لاق ردنالوا شوک یلب هدعاج دارم

 "ىلا ثمر لاقي ردهنسانعم كليا حالصا بواغص .هلیالا یی هتسنرب هدننزو ثکم
 نالوا رمیعت لاص هلنیتحف ( ثمرلا ) هدي هععمو هحلصا اذا لوالا بابلا نم اثمر

 روسبع هایوکر هنرزوا هدرلقمریا بونا مکحم هنیرب یرب یرلجاغا هکرونبد هثیش
 وهو ثمرلاب ءالا ربع لاش رووا رمبعت كلک هنالوا ندرلمولط هک هت راردنا
 هتس رک ضعب هدنسهقزا رلیک كوب الاح رحلا ىف بکر یو ضعب یا هضعبضی ج

 رولوا ردصم ثمر و رونلوا قالطا ید هلاص یرلکدروتک بوکح هلا لیمح
 ردهتسانعم قلوا كاندرد هللاهسا هلکلیا لکا تاب یرلکدد ثمر نانلوا رکذ هود

 ثمر و هنع تکتشاف ثمرلا تلك | اذا عبارلا بابلا نم اثمر لبالا تثمر لاقب

 لاقت ردهنسانعم تیرع و تلیطفو روند هنسهیش دوس نالق هدنسهع كناویح

 قعصا یتمولط یی قجهلاچ دروغو و غاي و ةيرم یا ثمر نالف ىلع نالفل
 زدهنسانعم قاوا قشراف رولوا ردصم كلذک ثمرو روند هغاب یرلقدلغب نوجا

 :هدنزژو هحرف ( هثمزلا ) طلتخا اذا روزا بابلا نم اثمر مهمآ تر لاش

 هک روند هرلوود لو هدننزو یراکس ( یامرلاو ) هدنزو یرکی ( یتمرلاوا)
 سس سس سس سس ی سس سس میس سس
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 هدنرلتل آ كنب رلقلوق ینعی یرلهغز كن ضعب ردزاج هلیئوکس كنیعو هلنیتح#
 دارم هک رولوا هدنزرط هیوک 4 ردهنسانعم قلوا ضای یراحوا كرابرد ناتلاص
 زعلا تئعر لاق رد هرزوا هاسم یربسفن كفلوم رولوا قلوا ول هوك ییادخ

 ثعرو "زععلا تز فارطا ضاضیا وهو ثااثلاو بارلا بابلا نم اعر تثعرو

 رونید هنسهراپ كوپ نیکنر یرلکدلیا هزیوآ هنفارطا هفحم نوحما تنیز رولوا مسا
 ) دثوعا را ( روند هنسه زی وآ هفص نالوا رکذ دوب هدننزو هعرح ) هثع را (

 كن آ رلنکح وص هک روند هشاط كوي نالوا هدنیآ كرایوق هدننزو هوعار

 (ءاثعرلا ) رد هنسانعم هنوعار هلی كنز ( دثوعرالا ) رارروط هدنرزوا

 ,هنویف لوش و رولوا یلکدرکج نوزوا هک رونید همزوا عونرپ هدننزو ءارج
 اذا "ءاثعر ةاش لاق هلوا یرلهپوک ییادخ ندبرد هدنراتل آ كننرلقل وق هکروتید

 تورج نالی یهسکرب هدننزو ثکع ( ثعراا ) ناتمز ابتدا تا
 تلات و هتمرق اذا ثلاثلا بابلا نم اثعر هيلا هشعر لاش رد هنسانعم ققوص

 هناویح نالوا واک ناره هدننزو روبص هلا همحم نيغ ( ثوغرلا ) الیلق هنع

 ةنوذ رب لاق ردهنسانعم ثوغر هدننزو نسحم ( ثغرملا ) هنسانعم هعضرم روند

 هک ردلوعفم یتعع ثوغر هروک هنناپ كحراش هعضرم یا ثغرهو توغر
 یفیدلوا هنسانعم موم ملا ردکعد عضرم هک ردلعفم ینعع دوخاب ردکید ةثوغ رم

 لاق ردهنسانعم قلوا هعض رم ناویح ای نوناخ هلیرسک تكنمبه ( ثاغرالا ) یک

 ةتعض رایا اهدلو تشغرا لا رد هنسانعم تمریاو هعض م تراص یا ترا

 هباثغر یف نعط اذا هثغرا لاق ردهنسانعم قمحاس قاررم هنساثغر كنەسكربو
 هنعط اذا هثغرا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كع رود قارزم یردی هیسکرو

 لاقي ردهنسانعم كما یتسانا دلو هدننزو ثکم ( ثغرلا ) یرخا دعب :رم حرا

 قعرغآ یساثغر كنهسکرب و اهعضر اذا ثلاثلا بابلا نم اتغر هما دلولا ثغر

 ترزثک هرلائاسو هؤاثغر یکتشا اذا لوهحا ءانب ىلع نالف ثغر لاق رد هنسانعم

 ك اذا لوهجلا ءانب ىلع نالف ثغر لاقي ردهنسانعم كنکوت لام هلسبس اطعا
 لاقش ردهنسانعم قمحاس قارزم ردي هتک رو هدنعام دفن یتح لاّوسلا هيلع

 عاضترا كما دوس هدنزو لاعتفا ( ثاغترالا) هم دعب ةر هنعط اذا هثغر

 هلیهف كنيغو یعط كنار ( ءاغرلا ) اهعضر اذا هما ثفترا لاش ردهن انعم
 ىلع ردنا راردا دوس ندنآ هک رونی د هن رمط دوس نالوا هد هع هدنن زو ءارشع

 هک رونید هرب لوش هدننزو باغ ( تاغرلا ) روند هریکسنالوا هدنل آ كن هم لوق
 EN +قوح كب ندنغدلوا ر عا بوکح یی وص هلغل وا قشموبكب یهاریطب

 طم نه الا زا تنگ ادا نان ر را لاش هلوا ردیک بوق آ وص ندنرزوا
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  ردهنسانعم قلغاط هدننزو رارجا.( ثاتنرالاو ) هدنلزو لاعتفا ( ثا رالا )
 | نا هدشزو رفز ( ثبر ) اوقرفت اذا ااثیرا ثبرآو اابرا موقلا ثبترا لاق

 | هیددشت كنات و یصف كنار ( ثرلا ) ردندنسداسلس یسلسق هعاضق هکر دطساق

 | هبهتسن کسوپ کسا نمارپ هشيا ندنبابسا وا و رونید هیهنسن شعروجو شیکسا
 كفلوم راعج و هدننزو ماهس رولک ثارو هدننزو بنع رولک ثئر يج روید

 ۱ ديق هرزوا قلوا عج ندهبر یا یرکذ حراس نکل ردش وا مسد هرزوا قیسش

 ( ثیئرلاو ) هلی*كنارو كنءهرمه ( ثرالا ) یکماهرو همهرو برقو هبرق ردشلیا
 ثراو ثر لبح لاقي رونید هیهتسن شیروح شیکسا هدرلن و هدننزو ثیبخ
 هنبایسا وا کسوب یکسا زعارب هشیا دوب هلسمک كنار ( ةثرلا ) لاب یا ثیئرو

 | هکروتلوا قالطا هرلهسک هیلوچ و فیعض و قحا نایلوا یرلیحالص هشيارو رونید
 ۱ 0 هدننزو هئادح ( دئاغرلا ) رونلوا رییعت ا سون هد رجالطصا

 | ةئار "یشلا ثر لاقن رد هنسانعم قلوا زمارب هديا هلکعریب بویکسا هدننزو هلوفس
 | هتنیهق لاش و اهقلخ اهذاب یا ةهلا ثر لاش و ذب اذا ىنالا بابلا نم هثوئرو

 | كنءرمه ( ثاترالا ) ردکع د تفایق هدمدر دنهک یشاب یتسوا نعي ةذاذ یا دئاور

 یتعع یثلا ثرا لاق ردهتسانعم قلوا لاحد هلکعریی بویکسا یدو هیرسک
 | لاعتفا ( ثاثرالا ) ار هلعج اذا هربغ هترا لاقت رولوا یدعتم هدانعموبو ثر

 | ردهتساتعمقمردلاق هناما یاج نکیا راو یناج زوته ند هکر عم یهسکولءراب هدنزو
 ۲ ره و ارخ یا ار هک زعلا یم لج اذا لوهجلا ءانب ىلع نالف ثترا لاقب
 ` سان ءافعض نمار هشيا ی هرزوا قلوا ذوخأم ندنسانعم هر هدساسا
 هد هیهلخ تک یسهم زال ماکحا هلعنوا تایح مکح نوجا ٹت و ردهنسانعم

 یشاآ ندنفلقرآ ینراوط هسکرو لعافلا ءان ىلع االف ثترا لاشو ردح ورشم

 ا نم اهرح اذا هل ةقان نالف ثترا لاقب ردهتسانعم قلزاغو

 ىيا ینیدشلوق نوجا تیلصم راس دوخاب كن رداچ ۸ رک لا و یعض كيم

 لوقودهع هدرعاسل هک رونل وا لامعتسا ید هدیوتعموو روتید هیسک نالوا روح

 ھه ثر نم وهو ترم وه لاق رونل وا ریبعت روج ییا هیسک نالوا تسس
 هفلوق هک روند هبهیوک ردزناج ھغو یوکس كع و یصق كنار ( هقعرا )

 یراقنم كسورخ و هلیرسک كنار رولک ثاعر ييج هنسانعم طرق رولیروک
 كنامرخ و هنسانعم كدلا نوع روئلوا قالطا هكيا یزمرق ناقراص ندنلآ

 لعفت ( ثعزنلا ) ربد ید هلتلت کروند هب هب رشم یرلک دزود ندنغوجق کج

 1 ثاعترالا ) تطرقت اذا ةأرملا تو لاش ردهنسانعم قفقاط دیک هاوو

 ( ثعرا ) عرب ىع :آرلا تعتزا لاقي ردهتسانعم ثعرت هدننزو لاعتفا

 هلنیتحف
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 ۳ لوقتو قردلوا زا هدساسا نکل ردشابا افتکا لا تيدا ۶ نامه
 ۱ فیک زعاف ههحو فرعا قح هل وا لرک ذا یا هضوخ ف نعطا قح ثیدلا كلذ

 | داعشاو متف ینلوا ماکتم كمالکو ربخ لواهک ایوک هلغلوا موسرم هلیترابع هيف ذخا
 ردراقم هتموهفم دیه هکرولوا شابا بیرفنو لیهست هبطاخم مهفو نییلت هلکلیا

 هثور ( ةلودلا ) رونید هیسک رودو هماقلا ریصق هدننزو رفعج ( ثکهدلا )
 ۱ دع نهلا یا "هد ودلا ماع عقو لاقي ردهنساتعع ت٤ زره قلژو رکسع هدنشزوآ

 ثلاثملا بابلا نم اثهد هثهد لاقت ردهنسانعم ققاق هوا هدنزو ثکم ( كهدلا )

 هدنزو تاهلد ( تالهدلا ) ردیما لحررب هلیعف كلاد ( هثهد ) هعفد اذا

 ثومه دوه لاق روند هبیثک نالوا عرک هلی كلاد ( ثومهالا ) ردیفدامو

 لاش ردهنسانعم كليا داقنمو مارو لولذ هدننزو لیعفت ( ثبیدشلا ( ا یا

 كحراش ردهنسانعم كليا كلکن وزپ هدننزو لعفت (ثیدتلا ) هللذ اذا اثید هد

 ۱ كنوزپ و رولوا كنوز رقف هک ردسصوصحم هکلبا كلکن وز, هلا هروک» هتاپ
 كلاد ( ثوبدلا ) ةدايقلا لعف اذا نالف ثیدش لاق ردیفرم یسراف كنواشبب

 دوننید هغاسمروق و ناق سومانو تربغ ی هکردمولعم هبدندشت كنو یصف
 دنا مرح ] هدا رد ذوخأم ندهروب زم هدام هل :ربغال یا ثود لحر لاش
 ۱ ردمو سرم هرزوا قلوا برعم و یایرس ضعبلا دنع هدنشدح [ ثودلا ىلع

 ردقل رغآ نالوا ضراع هناسنا هدوشوا هک ردهنتسانعم سواک هلناصف ( یاثیدلا )

 هل ) ناش دالا ( ردیدآ لحررب هل سسک ثكلاد ) ثیدلا ( رووا ريبعت هم رغآ

 ردعض وم رب هدننزو نوسخا ) نوشدالا ) ردیهسا یداورب هلیس هين

 رد هنسانعم قموقیل آ ندنشیا ییهسک رب هدشنزو ثکم ( ثبرلا ) ۴ ءارلا لصف ۶
 لیعف ) ثبرلا ( اع هسی اذا لوالا بابلا نم اثر هتحاح نع هثیر لاق

 شک وقيل آ ندنشبا ( ثو رثاو ) هدنزو ریما ) ثد رلا ) ردهنسانعم ثبر هدنبزو

 قلاق بونوتیلآ ندنسنا هک زب هدنن زو لالیعفا ) ثاشسرالا ۱ روید هن یشک

 فعض یرلتبصم كموقرو ستحا اذا ااثیرا لحرلا ثاپرا لاق رد هنسانعم

 قالغاط هن رال بوقار سک ره ندنغیدلوا ءرطر یساوا بایت روص هل دس

 زاجم و هدساسا اوق رفت یتح ًاطبا و فعض اذا مهما ثاپرا لاق ردهثسانعم

 هک هدننزو يبطخ ( یییرلاو ) هدشنزو هسیک ( ةثيرلا ) ردموسم هرزوا قالوا
 روند هثیش نالوا بس هفیقوو سح ندتتیلصم نهسکرب رد ردصم لصالا ق

 ثمی دعا موب ناک اذا ] ثیدلا هو روک كابر يج کندی کرد حراق
 ممبر قتلا جییاوخا مهورک ذ یا [ ثئابراب مملع اوذخاف سانلا ف هدونجم سیلپا

 ثکع اذا نالف ثبر لاقي ردهنسانعم قلاف بونلایوا هدنزو لعفت ( كارلا ) |
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 ٠ تاآلد ةقانو ةآرماو میرسیا ثالد ريعبو لجز لاقب رونلواقالطا هدنومو رک,ذه
 "هدننزو لاعفنا ( ثالدنالا ) هلیئوکس كمالو یمض فالاد رد ثلد جج ةعیرس یا
 الیئساوموسه بولوا هلا كرهدیا مانشدو منش هبضغو مشخ لاک هرزوا هسکرب
 یا الع نالف ثادنا لوقت رونلوا رعبعت قشالوا بووا هک ردهنسانغم كلغا
 ندا هرباس یناعم هلغلوا عوضوم هنسانعم عافدناو مفد بیک رتوب بصناو قرخما
 لصا ردزاجم ید قارعا هداروو ردشلیا تا | صاو ی هداموب ف وف ردع رفتم

 ردلنعتسه هتسانعم قفراو هنسهحرد قلوا قا اچ ندبضغ لاک ردهنسانعم قلثرپ
 لاق ردهتسانعم كعرو قراا قيض قیص یرلءدآ هلیحف كلاد ( ثيلدلا )
 لاد و كنءزمه ( ثالدالا ) هوطخ براق اذا یناثلا بابلا نم الد لحرلا ثلد

 رد هتساتعم هئطغت كروب بوتروا ییدنسن رب هدن زو لاعتفا هل رسک كنهددشم
 رغ نه هشيا كان رطخرب هدننزو لعفت ( ثلدتلا ) هاطغ اذا هدسح تلدا لاق ,

 هدننژو ءارج ( ءاثدلا ) متقن اذا هيلا ثلدت لاقي ردهتسانعم قمردلاص ةيوز

 5 0ا6 4و( ردأزوا بوزهوتس یتدرک یعا ندنفع هکروتد هب ەقا لو
 هل رونید هیروس هدننزو هرمز ( هثلدلا ) اهفعض نم امد اهدع ثناک اذا ءال
 ارهاظ هن انعم لاتف عضاوم روند هراهاکنج هليعد كم ( تلادلا ) هنشاتعف

 نشوس تابوا ردبدآ تابترب هدننزو سو رق هلنیتحف ( ثوبلدلا ) ردثلدف یدرفم

 (( تعلدلا ) ردپ رلکدید ی نوغزوق هدیکرتو بارفلا فیس هد رع ندنعون یرب
 .رظبس ( ثعلدلاو ) هدشزو رابسق ( ثاعلدلاو ) هدننزو قد رح هلك كلاد

 روا دتموتو اا وو هيلا یوق هدنناذ رونه هود كکزا لوش هدشنز و
 ا لعدرح (توعلدلا.) هلوا شلوا مار و لولد هللامعتسا ترنکن
 طبلع ( ثلدلا ) رونید ههود لکیهلا مخو یربا كب هدنزو یتبس ( ییعلدلاو]

 هدینزو رفعج ( ثهلدلا ) روند هناویح و ناسنا نالوا عیرسو تسج هدننزو
 (دشهلدلا) روتید هنالسراهدنزو بابلح ( ثاهلدلاو )هدننزو طیالع( ثهالدلاو )

 (لحرلا ثهلد لاق رد هتسانعم كليا مدقتو قبس هراس هلتعرس هدننزو هجرحد
 ردهتساتعم قلوا عالم و لهضو مرن هنسنرب هلنیتعف ( ثمدلا ) مدقتو ع رعنا اذا

 ةثادح (ةئامدلا ) نالو لهس اذا عیارلا بابلا نم اثهد هريغو ناکلا ثمد لاقب
 ردصع قیر نوحا قرف رد زاجم هکر د هتساتعم قلوا برش عالم هسکرب هدننزو
 هلی كنهزمه ( ثومدالا ) هقلخ لهس اذا داف لجرلا .ثمد لا رلیدلیا

 :رولوا قشمو_ هلغلوا لوک ىنا هداس هک رونید هرب كاج هموک كما هدقاجوا
 رب و هل اذا جملا ثمد لاقب زد هتسانعُم قعشعو هدننزو لیعفت ( ثیمدتلا )

 توف لوک دا یا مدلل ل تمد لوق ردهتسانعما كليا رک ذ.هنصقو ره
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 دسج و هنم مر یا ربخ نم ثد اذه لاقب رونید هربخ نالیوس هلی و نظ |
 ثد لاقب ردهشسانعم قلرو بولیرویف یک ییدل وا هدنتلاح نطب عجو یاسنا

 نالوا هدي ایسنا بنج ريد ح راش دسما ف ءاوتلا وهو اد لوعفلا ءاي ىلع لحرا |

 یس هلکه یاد قرەلوا ذوخأم ندناو رد هجلبوا ید هد هارن اعقاو ردضوصم هناوتلا |
 یک ثد هدننزو پاتک ( ثادلا ) ردیشلیا رمسقت هلشاح قلقرو نالوا هدناس |

 ( ثاثدلا ) افیعض ارطم یا ادو اد ا رطم لوقت روید هرو فیعض سدو ۱

 ردیدرفم باد رونید هرادایص ندبا دیص پوروا شوق هلیشاط ناص هدننزو نامر |
 ماکرلا یا دئدلا هئذخا لاق رونید هنسهضراع ماکز هحز آ هلیض كلاد ( ةثدلا ) |
 نسح ول هطبار یربخ و مالکرپ هدنبزو سدن هلا هلمعم یاح ( ثحدلا ) لیلقلا ۱

 قایسلا دیبا یا ثحد ,لحر لاقب رونید همدآ ندیا ملکت هرزوا ماظتاو قسن |

 ناسنانالوا نارکو لیفت هدنکر ج هلغلوا واشاب هدنزو رفعج ( ثعردلا ) ثیدحل |
 قلواضراع هک ضمو تلج هدوحو هدنزو ثعد ) ثودلا ) رونید هناویح و ۱

 تلوم ضرملا "هبأدتبا اذا لوعفلا ءانب ىلع اقعد, لجرا ثعد لاقي ردهتسانعم |
 روتفو شاعتراو عادص لواو ردشیا هاسم هلکلیا ریسفت هلی اونم ضرلا لوا أ

 ابی رقو مسا هداروب فلؤم ردت رابع ندقلوا ادیب ضرم تامدقم یبهلوقم رارعشقاو |
 درب هلا لا دوخاي هقايا ثعدو ردشلبا شیوشت هلکلیا مسر هرزوا قلوا ردصم |
 قفد اذا ثلاملا بابلا نم اثعد لحرلا ثعد لاقي ردهنسانعم قي قارمط هنيو |
 هداق رباپ هدربرب هلک كلاد ( ثعدلا ) دیلابوا مدقلاب ضزالا هجو ىلع بارلا |
 ردهنیسانعم توادع و دقح و نیک نالوا رعضم هدبلقو رونید هنس هیقب وص نالق |
 هلبرس کج كنءهرمه ( ثاعدالا ) هلك كلاد رولک ثاعد و رولک ثاعدا چ |
 ردترابع ندکشک یدازوا نوژوا كب هکردهنسانعم كليا هغلاټمو طارفا دک دو |
 هدنناونع "یلا ق نالوا باوص هكر يدب ج راش ربسلا قنعما اذا نالفتما لاق |

 ايش هنع تثعداام لوقت ردهنسانعم كليا اقنا .تاعداو رولوا قلطم کردقلوا |
 ( ثعدتلا ) هفرمم اذا هقع دا لاقي ردهنسانعم قلروغوا هنسن رو تیقاام یا أ

 تشعدن لاقب ردهنسانعم قلغب توادعو نیک هرخآ هدننوزډ هسکرب هدنن زو لعق ۷
 ) ثوبعد) ۱ ) ردنطب رب هدب ع رلیحف كلاد ) هخعد وني )تټجا اذا مهرودبص |

 هک راردیا ریسبعت رهظم برغم یافرظ رونید هصش نونآم و ربح هدننزو دوبنز |
 هک ردپ رغ نوب أم یا ثویعد وه لاق ردیسولهظقن نالوا دنهل زنم .هکل كرهطم
fقنوع ةرهج نوجا لیلد و ثنا ماغرا ردشل وا السم نوع رف ادشا هنتلع .هنبا  

 روند هاویحو ناسنا كالاچو تسح هدننزو باتيك (ثالدلا ) ردشلوا رابک اخ |
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 ۱ ردهتسانعم قلوا قلاصو كيلوس ینراق تن هنکرب هلنیتخف ( ثولنا ) رددآ كجو ۱

 1 ندیارشو ماعط هدعم و نرافو ی رسا ادا حبارلا بابلا نم وخ هنطب بوح لاقي

 تقلاو بارمشلاو ماعطلا نم ینعی التما اذا هنطب ثوخ لا رد هنسانعم قلوط

 قلوا ثوخا هنکربو هب سناو هفلا یا هب ثوخ لاقی ردهتسانعم كلبا تیسناو |
 قراق هدننزو رجا ( ثوخالا ) توخا راص اذا لحرلا ثوخ لا رد هنسانعم |

 ءاتوغو ردي وم هدننزو «ازج ( ءاولنا ) روند هبیشک نالوا كبلوسدو قلاص |
 ( ثیوخ) هعان ةثدحتیا ءااوخ ةيراج لاقي روتید هربق هزات نالوا كزانومرن ین |

 3و نراف هدنزو لیفت (؛ثییخملا ) ردهدلب رب ندنلاعا ركب زاد هددنزو رتبو |
 ردموسرم هدننزو لعفت و هدبرعلا ناسل ردهنیسانعم قتلوا قلاصو

 ۱ لکا كع ةنئست هلی وکیس كنه زهدو يخف كلاد ( ثأدلا) ( لادلا لصف ۶ |

 ندلوا باي هروک هنقالطا كفلوم هلکا اذا اند ماعطلا ثأد لأقب رد هنسانعم |
 ان۱*یقلا تآدا لاش زدهنسانعم قمش او ردندنلا پاپ ءربه یاضتقمو ردقلوا 8

 یدعتم هتسانعم كقلرکو سند اذا بولا ثأد لاقي ردهنسانعم كغل ربکو لقث |

 :لوششلوا ریکیاج هدباق هلبسهک كلاد ( تأدلا ) هسند اذا هبوث تأد.لاقب رولوا |
 'قح یا ثأد هل هبلق ق لاق دیلوا لو لئاز هل هکد رود هبهنیکو دقج |

 ةثسناتعع هما روند هب هب راچ رد اج حف كله رهو هدنن زوءا رجب (ءاثدلا ) لعیال

 يخف كلاد ةفق رولک ثاءد ىج راربد ین رق هدعدق یک رب و ال رمنیک هدیس داف ۱

 فرح کیر تكیءرمهو ردموشم هرزوا قلوا نسا ءا اد هد رهنم هکر بد جزم 1

 ردلکد نکل رولوا نظ بولقم هلکغد هبراج ید ءادانو ردنیم هنفیدل وا قلح
 هدننزو ثئابخ ( ثماهدلا ) راردا قالظا اد نا دیسک نادا و قجا رلبنعو 8
 هقنازودج(تادالا ) ردلکقم :یدرفم ارهاظ ردیمج كلضا هکردهتسانعع لوصا |
 لی نایلریآ :ندنرب کر دهتساتعم مواج هلک كلاد ( ناشدلا ) ردیدآ قلمزقرب |

 هکردهتسانعف تزد هدننزو یدرک (یتودلا ) م واج یا ناتدلجد لاقب روتدهنذآ |
 زده رو رب هدنساضق طساو هلی رصق كفلاو یسهینب ریغصت ( شید ) ردقاسروق |

 و وو روا فیض "ول رطق قفوا هي دنه تاو يجف فلاد (تدلا ) |
 هناوتا هدفدت وا تن رق هدیص دایص زولوا ردصم ثدو رولل وا زی سعد یتسیح ۱

 هب دایدلا ثد لاق هنساتعم قآ نوشروف هوخاپ قوا ندننن هسک۱ پونل ریش |

 . هر مومو دیدشوآ بالا ارو نه ا زاقتع هب نر اذا لوالا بابل ا نم د

 |( .دوند 8 تی یه دا خب تد د لابقب مت كليا برط هلا
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 هکر وید هراکداي درمان نالوا لضخ نز هک ردفورعم هدننزو ثنوم ( شیلا )
 هدنوب ردذوخأم نزن نانلوا رکذ روللوا رییعت یعاعس رک ذه هدافر ظ ا

 ردزناج هلیناونع لوعفم مماو نوهکیدلیا ثینحم ینسفن ردتغل هلاونع لعاف مسا
 )رد رهظم هرانا هدنحالطصا برغم رايد ی ینلب هرایطول هبخ تیب
 تكناخ ( هنانلتا ) ۳۳۹ ردا رییعت کک هدنناسل رب لئصاو هللا هم یالخ

 كلا ( ثنلخا ) روند هضكش ثنخحم هدرلنو هلا ریغصت هی ( ةثیتخاو ) هلي

 لاقب ردهنسانعم كلبا ارمنساو لزه بودبا هن رخ ییهسکرب هلینوکس كنونو یف
 ندنآ توربویق همنط یزعا كمولط و هب "یره اذا ىناثلا بالا نم ا هنخ

 مترف ج راخ لا هتک ادا اقل تب لاش ردهنسانعم تمحا وص هاب هرعآ

 ءاقسلا ثنتخا لاق ردفدارم هديا یانعم هللا ٹن هدنزو لاعتفا 1 ثاشخالا )

 تیروک هام ۲ هدندنک کروند هيم لوت هایش زو لک
 ایرج كلوب ردکیلاغ مکح هدنو هلوا دوحوم اعم یسکیا ت ترا لآ ا

 راربد لکشم یاثنخ اکا ربارب نیفرط زکاو یک حو یاوقو ءاہتشا كنبرو

 ثانخ ویک یلابح رولک یانخ ییج ردحومشم یسهص وصخ ماکحا هدهیهقف بتک
 هک رب د جرم رد یعنا یسرف كنهسک ما سدع نو رع تخ و یک تانا

 یراق هحوق رو ناوحر قهارم فلذک رد هل وا نمدوهشم سرفر قرهلوا ى

 هلن رسک كناخ ( ثانلخاو ) هليعف كنه (تانخالا ) رددوا نر وظنمو د وهم

 هئانخو پول ثانخا هسنمو ردعسا هنسانعن مرویق ردهنیتف هکر دیمج كت

 «ییوت نعل هب واطم لع یا هنانخ و داتا لع بوالا وطا لاش و هب واطم یا

 خج اغا نالوا هدرا: كنهغوق ولدلا ثانخو ولدلا ثانخاو ریویق هنرلکو
 ولدلا ثانخا نم ءالا غ رفا لاق رونلوا قالطا هنبرارب كل وکود وص ندنزلارا

 ردشلبا عاچرا یر رک هولد هل راتعا یظفل فوم هغو زنه یا هنانخ نهو

 ردع ضط وم رب هل رهق ثفلاو صف كناخ ( یادخوذ ) رول وا رک ذم هدلیلق تغلو

 ردفرصنم رغ هلثانو تیلعوو رددآ نوتاخر هلی وکس كنونو یم كناخ (تنخ )
 هب رشم تشپ یجایکو بولی رمق هلا زانو:اداو هویش هد زو تام ( تالا )
 اعاد رذل ودعم هدننزو ماطق ( ثانخ ) ةسسکتم یا ثان ةارما لاق روند هراکیت

 رقز (:ثنخ ) ردص وصخحم هاد وب و رود هراک نالوا هرزوا رورم فصو

 صئاق رلنوب و رونلوا ادن هرک ذم نالوا هدادا لوا ردلودمعم ید و هدنزو |

 كب هدشزو ذفنق ( ثنا ) ثدخاپ رک ذللو تاناي هرم لاقب ردندنارببعت
 ( ثبانلخا ) رتا ,هدایز نو هنظفل :ثبخ روند دک نالوا راکدبو ثوبخ

 ةب ردندنظفل ثنخو روند هیسک نالوا مومذمو ناخ هدشزو طبالع ارمان لا

 دص نج
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 دواب دهد كناخ هدنوب راردبا یغرتوط شتآ هک رونید هبینرق هتسد رو

 | .هعجخ اذا عع *یملا ثدخ لا ردهنسانعم كمردکرب هدنزو لیعفت ( ثیثخاا )
۳۹ = 

 الا ( همر اذأ رد لاقش ردهنسانعم كلا حالصاو تمض یهتسن رب و

 ۱ هنس انعم تییلا تانا روید هننایسا وا هدننززو یدرک هل وکس كنارو یت تكناخ

 | كناح (غات را ( روند هتیرازتک نالوا نمارب هشیا كعانغو كتي عاتم لوق ىلع

 | هکلب ردلکد هجنرق لزق ناص رولوا قللزق هدنکنر هکردهجنرق عو رب هلردک
 کیا کروند هنوناخ لوش هلیحف كناخ ( ءاثراللا ) رده رق عونرب رالچ لزق
 فتک ( ثتلتا ) هلوا كیلوسو قلاص یرلتا كنسهدوک بول وا یربا یراروک و

 نکررو هلغلوا تیلوس قلاصو عالم یدوحو ر رو هک لو هدننزو

 تو مکت یا تانخا هيف نم وه و ثنخ وه لاق هلوا رولیکو بولي رق

 نالوا هرز وا روک ذه فص و اقلطم هلغل وا موسمه هل اونع هیفام کی اتش تاهما

 ثتخ لاق ردهنتسانعم قلوا ثنخ هسک رب هلنیتحف ( ثنا ) رولوا كعد هنسن
 یند وب هدننزو لعفت ( ثنخلا ) اننخ راص اذا عبارلا بابلا نم اتخ لجرا

 ثنخحم لاق رود هنساتعم قلوا رولیکوب بولب ربق هلغل وا ول هد وک عالم و قلاص

 اک ثنخف هننخ لاقب ردهنسسانعم قلوا ملکو ییا بولیک | هنسن ربو ثنخ یتعم
 ثتخا لاقب ردفدارم هدنوا یاتعم هللا ثنخحم هدننزو لاعفنا ( تانحالا ) رک ذیس

 تيأر لوقت رونید ههق رفتم تعاج اهب مسك كناخ ( ثلا ) ثتحم ینعع لجرلا
 لیرفو كدروآ نالوا رواج هنیرلشید یزآ و نقرفتم عاج یا سانلا نم انخ

 فطعتف هفطع اذآ ثخ اعين *یشلا ثذخ لاقي ردهتسانعم كليا کوب ییا

 تا

 ا ع هکرد هتسانعغ هدسفم رلیعف كنابو كيم.( هللا ) ردیجاخا امرت
 | زو رار فا ( تاتعبخالا ) ةع رفکلا لاق ردهتسن .نالوا یعادو ثعاپ
 | ثنبخا لاق رد هنس انعم ك٤روب هلا هناربلد راتفر یک یی ورو نالسرا

 | كتوك هلیخف كنافو. كنابو كناخ ( ةا ) دسالا هیشم یشم اذا اناثعبخا هیشم ق

 | داخ لوش هلیددشت كنالو ىعض كناخ (ثلعا ) هتسسانعم رد و تسا ردیعا

 | هرکصندکدلکح بوتا روض بوروتکی وص لیس هکرونید هب یدنلیسو هک اشاخو
 | هدتزو هصغ ( هثلنا ) روند هنوصو یروق کا كبو هلوا شلاق هدنرب

 | هلیفیق هود هک روند هروماچ لوشو هنسانعم هليل :رع روند هنغیق هود قشمو
 ۱ رردآ الط یترلک نما یرهع كنهقا هلکن ۲ هکدلوا شارغوب هک رفص دوخای

 | جوآ ر ندنسترف جاغاو هيلا هدرزآ قراص هدقدلراص بونوق هیهسیک هک ات
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 ثبخا لاقت زودنا قلوا تب او ۳ خر رد تا نم ) تابخالا ) ةناسحم

 ثیبخ رغف .ددلودعم ندشیبخ هک هدشنزو مکل ( ثبخ ) ام راص اذا لج لا |
 ماطق ( ثابخ ) ثیبخاب یا ثبخاب رک ذلل لاقب ردسصوصح هیادن ویو ردکد

EEیا ثابخ اي لاق روئلوا لامعتسا هدانن هلا ادن دلودعم ځد ون  

 رج لوق ىلع رونلوا قالطا هو كوب هيس هيا هل ( نانیخالا ) |
 هنسن دنقص بلق هلغل رس وش وا دوخاب هغل رس وش وا زلیس و و ٣ ل ا 2

 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا انز هلیمض كناخ (:لیبطخا ] EY قالطا

 ندلوا بای هدحابم یز ادا ن لا بالا کک :۱3 ۳ ۱
 ( ها ) ردهنتسانعم ثئابخ ردردصم هدشزو قاف ( خالا ) ردغوصم

 لالح قافّرتسساو یسهراج درکو لوف درک ردیعو ردصم هل سک كناخ
 ردهننانقلوا ثیبخو مارح بویلوا حابنو بیط هالو رسا نا تارا
 تالوو ةثخ ىس اذه لاقت ردیلباقم كنون ةبيط هکدتت ردصو صاع هیهدام وب
 موف نم ىس یا ةبيط نوکیال نا قيقرلا ق یهو هيف ةثخال دبغلا اذه و ةت

 قلوا ندرارحا دوخای شا ریو ناما دوخای دهع یتمرح كنو و مهقاقزتسا لحال
 ثبللا ربثک ردهغلایم هدنزو تیکس ( ثیبخا ) رولوا یشان ندلاوخا یسلوقم

 روک نوئیبخ ج ثبلنا رشک یا ثیبخ لجر لاش رونید هب یک نالوا
 رد هنسانعم ثئابخو ٹبخ ردنوحا هفلابم رد ردصم هدننزو ییطخ ( تیبا )

 هکردهنسانعم بیت یداو هسک كنهددشم یاو ی كاجو كلا ( تبع یناو]
 لاش رد هیطیوب ید كم و للص "یداو زدم ندنیسهدام لاب ردندب و رض

 فی رعت ولعف نزو هبش ردرلفرصنم ربغ رلن و و لطابلا یف یا ع 2K ف اوعفو

 كناهو داضو كلاخ هدرلن ون رلضعب و ردرلشلوا ۳ دوب لطاب هک ییم فرو

 ليتم ( ثبللا ) ردقلوا مومضع نالوا مج بت کل رایدلیا E هل _یحف

 هدنشدح [ ثئاباو ثبلنا نم كب ذ وعا ] را کیف كناخ ( ثایلتاو )
 تنابخ و تئربخ تیحم ردي راثاتا و روک ذ كتسهقناط نیطایش دارم رایدا وا دراو

 ردیورمهد هلیئوکس كناب نوععا فیقخ یظفل ثبخ هکر د حراش ردنرلمج كن هثیبخ
 هنغیدل روس هذاعتسا ندش ابخ یسهلوقم اهزو روف هلا دارم یردصمیانعم رلصعت و

 رولوا هدر لاصخ و همومذم لاعفا راس دامندابخ هروک کو ردشاوا بقاذ

 هدنسهع رک هنالا [ هی :رجشک دئیبخ فلک لشو ] وبا هک ( ةنیبحا :رجشا)
 توشک هوخای ردناب یبآ یراک دبد یزون راق لهخوا ین ردلظنحدارم ردعقاو

 رب ی زالوا یثخ و اا یغاربیو کوک ردبراکدید یندمراص څ اب کرد

 دارم لند هیط م 4 رهش و ردن وا هلک اغ قالطا ء ریش سر سس ردنا رب تعفنمو
EEE SEE 



 | هرزوا مه ثوحو و نیق رفتم نالوا باوص ر ردینبف  هیداسم یریمض فت كفلۆم

 ( نیاعسالاو ) هلرك كنمرمه ( دئاح الا ) رد هياط تغل ها هما اب
 ضرالا ثاعا لاق رد هنسانعم قمارا "ییش نالوا هدنجما بودیفاط یغاربط ندرپ
 رد هنسانعم قتغاط بودا كب نیک ینهنسذ- رو اف ام بلطو اهر! اذا اهاساو

 ۳ )ین [لطبر رو منم ) ةثولا ) هقرفو هک رح أذا *یملا ثاحا لاقت
 فرظ ینعی ردنا تلالد هناکم هک ردهاک رب هلیسانم هرزوا مض كنب رخ آ و یف كناح
 هک ردتفل 4ا هال تاکرح هدنرخاو یک یتیدلوا نامز یفرظ یسهلک نيح ردناکم
 هرزوا مط هلبیشت هنایاع راضعب ردینیم هنینک اس ءاقنلا یی رحم .ردیابم مسا هروب
 هززوا دک نونا تفخ راضعب و هرزوا حف ءايلا عم هعضللالاقتتسا راضعب و رلیدنف انب

 ردلقتشم غل یدب هلغلوا تغل هدنظفل ثيح ید توح هکرید حراش رلیدلیا انب

 روند هبهنسن شوخانو رادو ديلي هدنن زو رعما ) تیبا ) ¢ ءاظغا لصف ۶

 بیط دض ثیخ یش لاق نوسلوا لوقعم كرکو سوسح كرك ردیلباقم بیط

 یدر یا ثیبخ لحر لاش روتلوا قالطا هسک راکمو عادخ یبرابودو قلاو

 زن یا ثبخ لحر لاقت رود هسک ندنا تقلا هلناراب ربع انو هدول آ و بخ

 هیهارک ( ةيابظاو ) هدنزو هنادح ( هنابلتاو ) هلیعف كناخ ( ثبلتا ) ءابخ اتا
 هیابخو ةئابخو ا *یملا ثبخ لاقب ردهنسانعم قلوا ثیبخ هتسن رب هدنزو
 یمهرابودو هنامورف 0 ارت هلیعح كناخ ثبخو اشبخ ناك اذا لوالا بابلا نم

 ناک اذا رو لا بابلا نم اخ لحرلا تبخ لاقن ردهنسانعم قلوا راکمو ناطیش و

 یدعس هک رد جرم روند هیشک راک دو لیمو ثیبخ ( ثبامنا ) ابخ اثیدر
 توب هدهلوقمو هرزوا قاب تفاشک هکیدید هدنسهدام قیاض هددوه ةروس یلح

 یا و رو تودخ کاو بولوا هدعزو تفص هبسرولوا هار ینا
 وناو یک دیاسو دیسو قیاضو قیض روللوا دارا هدننزو لعاف هسرولوا دارم
 اقلطم ردهدزوا موع هکلب ردلکد صتحم هبهروک ذم طافلا مکح وب هکیدید نایح

 رول وا هدننزو تفص هسرول وا عوص لعاف ءان نوجا رارقت-او تو ندییال

 لعاف ةسروتل وا هدارا یمانعم ثودخ رک او یک نیسو ح رفو لیقو ختو چ

 ثیاخ هدہف نحام سب e جرافو لفاو جاقو نساح رولوا هدنزو

 هدنتلبج  ثیبخو هصقش نالوا ضراع یثابخ ثیاخ هک ردنداپ وب ید ثیبخو
 ردیعج تفیبح هطسزو ءامرک ( ء ءاسنا 3 روند هداز رداع دیلپ نالوا تثابخ

 هنیشک ندا تفلا هللا راي "ربع انو ثیبخو هیامورف اعاد هدننزو نسع ( ثبخما )

 ردهفرعه مسا نابع لوق ىلع ردهنسانعم ثبع هلي كنابو كيم ( ناثبحلا ) رونيد

 ةآرمللو نایاب لوقت ردصوصم هادنو رونلوا لامعتسا فيرعت قرح الب

 ا ا هک وا وید ی ی ی

O a Se inde’ a a 
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 یراکدید تفح هک ردنالی عون رب هدنزو نامر ( ثافلطا ) روند هئیشس یرلکدید

 نالوا ولتماخطو یربا هدننزو هیهارک ( ةیافلا ) رولوا یربا ندنالی روک دم

 ( كىلا یدنلوا رک هک ردیفدا مو هدتنزو تی( تا
 ثنلاق قو لاقب ردو یعوضوم یانعم هنسانعم ما روند ههانک هلیرسک كناح

 جورخ ندنسهدهع كليب ییدلیا هسک رب هک ردهنساتمم نیب: فاع و ملا یا

 اذا عبارلا بابلا نم اّنح هنیع ف ثنح لاقب ردنرابع ندقلاق راتفرک ءدنآ بویلبا
 ندلطابو رونندراپو ثناح هرهنسک لواو رونلوا قالطارب هنفالخ كلوب اهبحو# فی

 لطاب نم لام اذا لحرلا ثنح لاق رد هنسانعم كلبا ليم هلطاب ندقح كلذک هقح

 رد هنسانعم قلف ثناح هدننیع یهسک رب هل رسک كرمه (.ثانحالا ) هسكعو قح یا

 روند هنیراعقوم تیصعمو هانک يع كم ( ثناحا ) ) ثدخ انانحا هتئنحا لوقت
 هب ییاعت قح هدننزو لیعش ) ثینعا | ۱ ردعوم ربغ ید رفم لوق لع ردند رفم تی

 یلاعت هللاص هلا هنمو ردهنسانعم كما تلزع ندمانصا دوخای كعترود هغالوق
 هانعم وا ددعلا تاوذ ىلايللا دبعت یا [ هيف ثنصمف ارحراغ أي ] سو هيلع

 عقاو نایب نامه یدیف ددعلا تاوذ یلایللا تنیئدحم هک رد حراش مانصالا ل ربعب

 ىلا لطابلا نع ليم ول سپ ردلکد ند ربسش ءارجا ردیفاغا ديق هلغملوا نوجا

 لا نعاو دبعت هک رید جزنم ردذوخأم ندی آ یانعم دوخای ذوخأم ندنسانعم قلا

 تندوبع ههانک بلس اربز ردیم زال یانعم هک ردذ وخأم ندیتآ یانعم یرلانعم مانصا

 تقیقح ىلوق ددغلا تاوذ ىلايللا كفل وم هکیدلاق رولک مزال مانصا لا رععاو
 یلاهللا دبعتلا وهو [ ثنع+ ناك مالسلا هيلع هلا ] هدی راخم ج ردجراخ ندب رعت
 ردشلیا مه و ند مس یازجا یروک ذم ديف هلغاوا موس رھ رابع ددعلا تاوذ

 ردشفل وا بیلغت هک ردیلایلو مایا دارم ندیلایلو ردیفرظ .كنسهلک ثنحم هسیا لوا

 رلیدلیا نایب همر و حارش راسو ييط هک هتل نوچغیدلوا بسنا هتولخ لیل ||
 زدهنسانعم كليا "ریهرپ ندهانک ردنوحما بلس یسانب هک ردهنسانعم مال ثثح و
 ( ثولا ) ردیمسا لجررب هدننزو رفعج ( ثنح ) هنم ما ادا اذک نم ثنح لاق

 نالوا هدنفا رطاو هرکح هدننزو هار ءائوحو ردیعما ءال ولا ق هدنن زو تور

 قالطا هرارمط نالوا هدرلن آ توح هلکشد هیاضعا یسهلوقم دواو نکیواو كروب
 لامعتسا هنتسانعم رام را و قرفتم توحو رونید هن واخ زوم ءاتوحو رونل وا.

 لئملا هنمو یدنلوا نایب هدنسهدام هک هتن رولوا فیدر اک یسک توو رووا

 ایل ءالا رسکب ثیب ثیحو ءاتلاو ءاطا تب ثیب ثیحو * ثوب توح مهکرن*
 مهددو مهقرف یا نیونتلاب اوب ائوحو ءاثلا سسکیو افلا واولا بلقت ثاب ثاحو ١

 ۱ راب قرف هدرلن ون هل رسک كنا ( ثفطاو )هدتنزو هح رف ( نقلا ) نوشوا
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 سس سوسیس تی

 عیاضو ربخو اهک رح اذا رانلا ثرح لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كم رعلوا

 رو هشتف اذا رينا تارح لاقت رونل وا لامعتسا هنسأانعم كليا شیتف یتسهلوقم

 ۱ هيف هقس اذا "یملا ثتارح لاقت ردلمعتسم هتسانوم قلابح هکلیب پوبالکآ ی هنسن

 تآرلا ایه اذا لجرا ترح لاق رک ذیس اک ردهنسانعم كليا همت تارحو

 شرک هد رلشاب ییا كىا هدننز و باڪس ) ثارطاو ( هدن زو رج ) ةثرطا (

 روت وا قالط) هدهکترک نالوا هدنشاب 15 ذ هنرح و رود هکترک كحهروک

 1 (.ترحوذ ) ردندرلنا هربشک تعاج هفو رعم ها نوت راح ردهلق رب ( هتراح ون )

 ثراطا نا دوخاب رج نا رونلوا ربسبعت ءاوذا هک ندربج كولم هدشزو رفز

 هدننزو ریز ( ثیرح ) ردغلیا رارکت ینوب فلم ردندهیاهاج هک ردقل ییعزا
 یراخلا ثیرح نی دجا نب دمع ردندیماسا هد نازو ریمآ ( ثیرخ ) ردندیماسا

 قالطا هنالسرا ( ترالا ) ردد[ لجر رب هد زو نامع ( نارح ) ردندحم

 ردیسا كنسلق كغاط رب هدنارت ناروح ثراخو رازبد ید ترالاوا روتلوا
 قالطا هبهئراح يبا نب فوع نب ثراح هللا هیذج نب ملاظ نب تراح ( ناثراملا )

 قالطا هراهسک مان م ن ٹراح هللا هبیتق ن تراح ندنس هل يق هه كلذك رووا

 هد زو ناتک ( ثارحو ) هلفلاو یسهینب ربغصت ( اثریوحو هثراح ) روئلوا

 شمالو و ماع هدننزو باتک ( ثارطا ( ردندیماسا هدنتزو مطعم ) ترعاو (

 وا لیمکت نکل شفلراصت بوك نذلا هجرادقم رب هک روند هقوا نالوا

 ردیعج كنهث رج ( ثیارطا) رولک هئرحا ییج.رونید هند تكننهرع قواو رولوا
 مساکن یا مبشارح ىلا اوج رخ لاقب ردراک و بسک عقوم هک هتسانعم _تساکم

 كضرا رب هدنزو درص ( ترح ) روتلوا قالطا هرلءوود شلوا لوزهمو نوزو
 نیدلادعس ةاضقلا یضاق ردفورعم عضوم رب هددادفب برع ( ةثراطا ) ردپعما

 كنا ( ترامب ( ردنداروا ردنادبع ی كلام ن ترابا نا هک یرالا د وعسم "

 هک هد هلق ره كلذك ردندفیفم ذاوش هک ردتعاج بعک نب ترالا ونب هلیصف

 .هکر ید جیم یک مج لبو ربعب رردیا فیفخت همسر وب هنلوا راهظا فیرمت مال

 هئرب وا وا کا یدنلوا نا هدنسهدام تح "کە ردندنلیق توخو

 هدننزو رم ) ثرحا ( ردیسهبنک كنه واعم ی نجحرلادبع ندنیب دحم رربد ید

 یاب ( ثیرلا ) روند ه«کسوک كجەرچلوا شنآ هذننزو پا رحم ( ثارحلاو )
 قمالغرا هدنزو هحرحد ) هک شل ( ردد آ تاب 3 هدننزو دفن هلا هدح وه.

 هکردهتسانعم هبق هدننزو فتک ( ثفللا ) هعنعزاذا "یثلا ثکرح لاقب ردهنسانعه

 ثافحا یج زولوا هدنشاب كنهبنکشا روید هعيش یرلکدد نادریشو راب قرق

 : ربیعت شوک اپاپ رولوا هدنلکش قجیراغط . هنیعپ هک رونید هلالی عون ریو. رولک,

 روتلوا

ll ake 

 مارو, تا ری ها

“ww 



ODN۴ ۰ هر مپ  

EY 

 2 # ا ف نوت دح ملا ف ناکدق ] ثیدا هنمو رول وا بیصم

 لصاكظفلوب ءولاقف "یثپ اوئدح ممناک نومهلما یا ةيابنلا یف لاق [ باطلا نا

 درلبوذج نالوا هدننایم مالسا لها کج ردکعد شلرپو ربخ هنسدنک یسانعم

 کر دشلر وی هدشدح 1 یتما نم نيثدملا نفراعلا اورذ ] وبسا نالوا دراو هدنقح ل

 شعب بولوا هللاا فزاع لقاع هد هناود تزوص یرثک | هک یرابوذجم كمما مب
 هرم و جد رلنا هل رلمرپ و رخ ندلاوحاو روما ثاعقا و هرابدنک ارومأه هک

 هلصب وفن هب الوم روما ۵ رلنا رارربو رح ند هییغ لاوحا اضع هرزواهروک ده.

 قفاومو تسار هروما قافلا ید ندرلهسک ج راخ ضبو ردمزال قفلوا ناسل
 نیدلقم سپ روش وا ریبعت قح قاطنا هکردا رودص تاک راتخا ی قرالوا

 ا هتفن رف هنس هقاطتم ٹالک دنچ قاغا هرزوا ررم هحو تكنیمشتمو

 م رکما ( ثدعا ) ) ردرود نت هنالقاع شور قلنوا هل وب هنغور 5 یی عمش بودنا لج

 لاه( ةثدحلا ( ردیدآ هب رق کیا هد رااضق دادغب و طساوو وص ییا هدهداپ هدشزو

 هی ربخ نالوا ثداوح ساللا نی هدشزو هک وا ( هودحالا) رده ومر
 مهانلعف ] یلاعت هلوق هنمو رولک ثیداحا ییج روشد هب ناتتسادو مالک و

 ناتسادو هصق هشيمه هلک كاح ( ثدلا ) اب نودع ارابخا یا [ ثیداحا
 دوللاثدح هنناوخ هصقو بحاصم كنيطالس روید هیسک نیاپ وس مالک یسهلوقم

 ( ةشدلاو ثدالعا ) هثیدح بحاص یا كللا تدح وه لاش رددو قالطا

 هللاعف ( نایدلا | رددآ عضوم درب هدشنزو لبجا ( ثدحاو ) هلیعف كناح

 یوکس كنارو ىف كناح ( ثرلا ) ردیمما یردب كناذ ما شوا ندیاتا

 بابلانم ارح لجرلا ثرح .لاقب ردهنبسانعم كليا عج لام بودبا راک و بسک
 لامعتسا هنسانعم قلآ نولاخ ترد یشک رو لالا جو بسك اذا یناثلاو لوالا

 عاج هدزوا هغلابمو طارفاو تاجوز عبرا نیب عج اذا لجرلا ثرح لاقي رونلوا
 ثرحو اهعاج ىف غلاب اذا هنارما ثرح لاش رونلوا لامعتسا هتسانعم "ٍِ ۱

 بولیکود هلرلقن رط هلغلوا باود رم هک فرا قالطا ههارهاش لوش رول وا مس

 ردصم كلذک ثرحو روند هنک وکو هنبد كن رارک ذ كنبسق كشاوشلوا 9 ۱

 هک هنسانعف كلا لرهم بودلنوب ز ېي هبادهقمراو قوع هنتسواو هلکین قوح رول وا

 بن 9و اهل زها ىح اه رهظ ىلع راش اذا رععبلا ترح لاق ردزاج

 الرو كکا محک ثرح هک رد حراش عرز اذا لج لا ترج لای ودهنسانعم

 فک ندنراراوطا شعپ نالوا فلام ارهاظ ردکعد نسهیلیا كرت هرزوا یرالاح

 ا

 شتآ ثرحو ردیعوضوم یانعم وو ردعا ندعرز هلغلوا هبنبرانعم كمرو سپ



 ( نسلا ثیدحو ) هدنزو فتك ( نسلا ثدح ) رولوا قالطا :ژروغی ناغای

 | یا سا تدحو نسا ثدحلحر لاش رونلوآ ق ةالطا هناوح و هزات هدننزو ریمآ

 ۱ فتک ءرزوا لوق E ردناو ایل هکر بد حراش قف هنودللاو هنا دلا نب

 لحر قع ردیماع لوق قفلوا لامعتسا نس الب تیدحو هلا نس تدح هدنزو

 يا ثیدح بو لاق روند همیش یکی ثیدحو ردلک دراج كعد ثیدح و نملا ثذخ
 ۱ ندتهحیودوخاب عش هدنمانمو هظقب هناسنا یتعج زدهنسانعم مايو ربخو ددج

 ربع رونلوا رییعت هلا ید ر وال هد 1 ندنوت زونلوا قالطا ةمالكر ه نالوا غلا

 ندشردح و دعد فول وا ىج كنهنودحا هک اب وک رولک ثیداحا ی هرزوأ سايق

 ك زولک ید نا دح ییجو ردولو ید عیطاقاو عیطق E24 رددغلوا عج

 ردصم ردهنسانعم ناتسادو ربخ یدو هدننزو قیلخ ( ییدلا ) هلو یسک
 ( ثدلاو ] هدنزو سه ( تدلاو ) هدننزو روبص ( ثودلا ) ردلوعفم ىع

 رد هفلابم هدنزو تیس ( ثیدلاو ) هدنزو یش ( ثدلاو ) هدننزو فتک

 هتلاحقلوا اد کی هنسنرب هلتتحف ( ثدلا ) رونید هبیشک نالوا ثیدلا رثیک
 قالطا تدح ه2لاعنالوا تراهط ضقان كناهقف روند هثیش نالوا ادیب کیورونید

 هدنسهکلوا مور ثدحو یدنلوا رکذ هک هت رولک ثادحا ییج ردذوخأم ندنوت

 رد هتسانعم كليا ادي ندیکی یهتسنرب هل سک كنهزمه ( تاذحالا ) ردیدآ هدلبرب
 ردنساتععكمرب و لقیصو الج بولیسقساب كرومدو هآدنا اذا "یفلا ثدحا لاقي
 ثدحا لاقن ردزاجم رلتوب هکردهتسانعم كليا انزو هالح اذا فیسلا تدحا لاق
 كنشیوس نا ادا روش ھر یرب دزو هلعاقم ( دداا ) یزاذا لجرآ

 الج هحلقو اوئداح یا اوئداح لاق رونلوا رعبعت كلیا ید رقال هک ردهنسانعم

 هدننزو

 1 TIF الوت ا انه كاذك رووا طرب هد لاغت هنا ءاشنا نکل
 أ یک یرالوق ه«اوو ءاسام هب تلعف كلذک یدئوا کد هک هن زرد ینارما دا رفنالا

 | هتل یکهزا زونه یب هتسنادتاو لوا كن هتسنرب هلرسک كناح ( نائدا )

 ۱ رهدلآ ناتدحو هنادتاو هل وا یا هما نادح ىف كلذ ناک لاقب روند هنماکتهو

 | زلیعف كاع ( هئادلا ) رووا قالطا هنلزاونو بئاو نالوا اد ونبو كنامز
 | رونلوا قالطا هنسادتاو لوا كئیخرب یک ناثدحو یدنلوا رک ذ را
 ۱ بئاو وعیاقو نالوا ادیب ونون وچ كن هداح ( تداولا ) رد زدصم اب هست

 | لتيتعف هک رديج كئدح هلیحف تنه ( تادحالا ) روئلوا قالطا هنولقو رهد

 ۱ قالطا هنعیاقوو بوت ندیا نوکت ونو ترهد هلتسانمو ردهتسانعم هنداح روما

 | هددس لئاوا تادخاو هونیا هلادحاو رهدلا تداوح هتلر لاق رذغقوا
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 هدلوبو هک رح اذا نیملاق لیلا ثه>لاقب ود هنسانعم كعربد هنوا یرب نیهنسن رو
 برطضا اذا قربلا نوح لاش رد هنتسانعم قماردلپ بوات وا احاچ توش

 قاردنقو ردهنسانعم قمردنق یخدو هدننزو لاعتفا ٠ ثاتحالا ) بالا ىف

 ( نوعطا ) ثتحاف سالا ىلع هثتحا لاق رولوا مزالو یدعتم هلغلوا هنسانعم

 نیکرحد وخای یهحوو رد هنسسانعم عی رسو كناج و رود هب هنس قوح هلی كناح

 ( نیلا یک هتک روند هتالآ رکسعو رد هنسانعم ضصح قمردنقو نود هب یک

 ( ثوثطا ( قرح و اح هثح لاق ردهنسانعم قم ردنق كب ردرذصم هدننزو قیلخ

 اکا هلغل ردنق هثیشرب هک ایوک رد هتسانعم كباچپو تسج ( ثیثطاو ) هدننزو روبص
 لاش رد هتسانعم كاجو جی ید وب دید كناح ) ثاعدا ( ردنا تع رسو نس

 لصالا ف ۸ دو باح ( ثاعاا ( عیرس یا ثاعحو تشحو توثح لحر

 لاش رد هنس انعم قعشردنق بودا تیفر و قد وشت یرب یر هشیارب رد لعافت

 تعرس لصالا ىف هلرسكو یبحف كناح (ثاثلا ) اوضاح یا هيلع اوئاص

 نالوا رییعت یک هن ةلتسانمو ردذوخأم ندنآ تیثحو ثوثح کک رد هتسانعم

 ا اغح نالف لعکاام لاقب هنم و رلیدلیا قالطا رول وا باهذلا جیم هک رلیلق مون

 لایعتسا هدد ونم یش نالوا ثعاو قئاس ه وقب وا هدعب روند هثرش نالوا بیغرو

 هن انعم تعام راربد ااثح ینیع تلصک اام قرهلوا لثم برض هیلع ءانب رایدلیا

 مدمویوا هک یدلوا لئان مزوک هبهنن مونم قجهلوا قئاسو هلیسو هيوقیوا ینعي
 هموق یحاردلیو روند هنسیانافوا ناص هلی كناح ( ثلا ) ردهانک ندکمد
 روند کیا سس اق و روند هغلم و سدایو د لوق لع رود هغاریط و

 ) ثودلا ( ردعض وم رب هب داب نيته ) چ روند هدوات هحر وق شعالصاو

 قلوا ادب نده رکص نکیغو مدقم هنس رب يف اخ ) يادلاو ( هدننز و د وعو

 لوالا بابلا نم ةئادحو انودح "یثلا ثدح لاق ردیضیقت كمدق هک رد هتسانعم
 رک ذ انراقم ردلییض كلاد هک هنلعف مدق رکا ىلعف ثدح وبشاو مدق ضيقت
 ثدح یا مدقام یاذخا لوقت ردندنباب هلکاشم هکرولوا موعضم یلاد اعابتا هسروژلوا

 جرم ردبحاو قفلوا در هدف ی هنااا تب لصا هدقدنل وا رک ذ اد رفتم و

 ب رعلا نيب هک ردشعد هرکصتندک دلیا ناي هرزوا هحوو د یر رج هک رد

 هنیدا رفنالا دشعو بودا رعیعت یظافنا *یابم ضع» نوعا تیاعر هحاود زا

 طرتش ضعبلا دنع هک ردفوقوم هعاعس رلنوو ردندنالامعتسا كليا در هل رلوصا
 ااشع ردتاودغ ج هک ردنداپ و ید یسهلک ةوادغ هلج زا رول وا شلوا تقیقح

 ردراو یسهلاقم هدنوب كيابش هحرک راربد ایاشعو ایادغ هسرولوا نراقم هتظفل "
 | س _—



 ازاد همدآ ناب نسوحو هرزو هنسانعم فیس روند رونق هدننزو نخ

 4 تتعلا ) رد زیاج هدول سک كيج هدي ون روند هرومد دوحاو العاو هنسانعم

 لاقت رد هتسانعم كلا ًاعدا یتتسن هیبت یربغ كتنسنو لصا هسکرب هدننزو لعقت

 رهع تقر اکا بویلزوا یییریغ تنندلوو هلصا بخ یا یعدا اذا لجرلا ٹن
 بوت نوحا كفل رکو هبحاو هعراذا هیلع ثنح لاق .ردندنسانعم كلبا قلنو

 *یشلا لع ففلخ اذا لحزا ثنح لاق ردهنسانعم قلراص بونبرو هتسهلوقم

 ثنح لا ردهنسانعم قمی بورو هرب یتسکوک كره ینرادادق شوقو هبراوب

 یابو ینوکس كلونو یمض كيج ( ةئینلبا ) جو هيح انج طسسب اذآ رتاطلا
 هایسلوق لع روئلتفص تروع هزشان و رمارب هلکن ۲ هک ردهک رب هلیحف كيهدحوم

 تسوا یضوط هسک وک كنطب هلنبتخف ( ثولبا ) یک یرصلا بد روید هنروع
 لوق يلع رونیروک ی ک ینطب ت روع هبک هک ردهتسانعع قلوا میظعو یریا قرط
 ناعشش هک 2 سا قلوا كيلوسو قلاص یسغاشا یرغوط هغساق تكنطد

 روند 4 یثک نالوا هرزوا هروک ذم تفص هدتنزو رجا ( ثوحالا ) ردشلاح

 راب قرقو نادریش هدنشاب هبنکشا ءاوجو ردیشوم هدننزو «ارج ( ءاثولا )
 هری قرق دو هدننزو ثور ( ثولا ) هنسانعم هبق روند هب هنسژ یرلک دید

 را هلفلوا زویه رددآ راصد رب هدنب رګ هدو یناسک ( یاوج ) رونید

 هک رد حاش ردشلبا تبث هداروب یتبم هنمهو یزهوج یدنلوا رک ذ هدنتسدام
 ادعا هد زو ریبز ( ثیوح ) ردشلتا افتقا همالعا ضعب یک رثا نا یرهوج

 ندقاعا ءیصب هایدیدشت كواوو ف كيج( ثیوحن ) رددآ هرقرب هدنساضق
 رض كيج ( هئوح) ردنداروا يوللا یضاقلا رشب نب یصن نداهقف ردیدآ هدلبرب

 قوا بطغای فوخ هسکرب هدننزو ثکم ( ثهلبا ) ردیدآ لق رباب حضوم رب
 .لاق ردهتساتعم كليا تفخ بودیا راقو كرت هلسسس هضراع یسهلوقم برطو -

 برطلاوا ع قلا هفما اذا ثلاثثلا بابلا نم اثهح لحرلا ثهح
 زولوا تسقریوق هک ردیسا نالی عونرب هدنزو فتک ( ثبلا )4 ءالا لصف
 رتافو هک هل ہنس هض راع رب نزوجو هدتنزو هم دقت هلا هیقوف یا ( ثتعلا )

 :فعضو رسک یا صا هےرقو هیدن ثتح لاقت رد هنسأتعم قلوا فیعضو

 بود قیوشنو بیغر هشيارب E هیددشت كاتو یف كلاح ( ثلا )

 تاجحسالا) هطح اذا لوالا بابلانم اثح مالا للع هثح لاقب رد هنسانعم قمردنق

 قمردنق هدرلنو هدننزو لیعفت ( ثیثعلاو ) هلیرتیک كمر ( تاثحالاو )
 یتدو هدننزو هلرلز ( دعا ) هثح یتعع هلثح و هثحا و :دشنحسا لاقي .ردهتسانعم
 هضحاذا هيلع هثع> لاق ردقمردنق رارکتب رارکت دارم هک ردهنسانعم قمردنق

ِ 
 سسس.

 رد
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 سرغو ذخا ندننادف امرخ هدننزو ریما ( ثیثلا ) هلوا كعد راز هجا نکوح یک ۱

 كيجو ىرمدك كيم ( دنا ) نفلوا قالطا هنشتب ندكدركج رونید هنادف شقلوا |

 ثیثج نانلوا رکذ هلکنآ هک رونید هل آ لوش هدننزو حاثفم ( ثاجلاو ) یف |
 رد نبه هلآ نانلوا ریبعت هرهد اقلطم هدمراس لوصا هلوا رول وا علقو مطق أ

 ثج نالوا هنسانعم هی كحوک روند هنلاقو صخ# كناسنا يمض كيج (تشلبا ) |

 ناروتوا دو ټاپ نانای هثح هدسابم مص یا ناسنالاهتجلاقب رددوخام ن 1
 قرملوا متا ندرلنود صو رونید للط هسیا رولوا اعاق ردسسفم هلږیلاف كناسنا ||

 ی اموط كمدآ هکر درسفم هلینا ونع یتاثلا هصخث هدنیغار تادرفمو ردموسم |

 ذوخأم ندنسانعم عطق نکل ردذوخأم ندنسانعم هی كجوک ردکعد ینیتلازق

 هلل سک كيج ( ثلا ) رولوا كد یس ارق نالوا یسک كمدآ هک ردلمع هدقوا |

 قلوا ناوارفو روک چاص هدسنزو لزاز ( ثمجلا ) ردهنسسانعم تنحو ءالب |

 ثبت لاقب ردهتسانعم كفكلس شوقو رثکا اذا رعشلا تجثحم لاق ردهتسانعم |
 ناپ هدنارقم ضعب ردید آ تابن رب هلیحف كيج ( ثاج+۱ ) ضقتنآ اذا رتاطلا
 طیالع( ثجاثلبا ) رونید هحاص نالوا ناوارفو روک ثاججج و ردنیبم هللا یتکلسف

 ترم ېردیپ a ذی ) رونیدهحاصناوارفو روک دوب هدنزو |

 هلیس هین لوعفم ( ثتحا رح,) لسلس اذا 2 ثجج لاق ردهنسانعم ققاچ |

 رج ردهدشزو نتالعاف نتالعاف نلعفتسف هک رد رگ یحدرد نوا نده رعس روح ۱

 هرازمو ربق هدننزو تدح ( ثدملا ) ردشفلوا هيس نوجغيدلوا ع وطقم ندقیقخ |!
 هدننزو سلفا رولک ثدجا یجب رونلوا رببعت نیس هدیکرتو روک هدیسراف هک روند |

 نکدروب تكنسهلوقم هود و كشا و راق و تآ هلناخف ( هثدلبا ) رولک ثادجاو |
 رونید هننوص ندا روهظ نکیا زیچ ینا هدزغآ و روند هنسیدرطاب یراق |

 ثدتحا لاش رد هنتسانعم كلا دانا ربق هدلحمرب هدنبزو لاعتفا ) ثادتجالا ) 1

 كعلاب وب ردیدآ قلاب عون رب هدشنزو تیکس ( ثیرلبا) ادج ذخنا اذا لجرلا |
 نالی هک رلیدستیا نایب با یهام رام راضعب ردعقاو هریثک تافالتنیا دق

 رلضو هليا یاب نیب راضعبو رلیدید ردقلابرپ قلراوب راضعیو ردقجهلوا تاب ||
 رذیدآ موزوا هناوک رب هدښن ز و یش ره ( یر ) رایدلوا ریست لا یلاب ناذاس ۴
 رریدولک یا هدیسرافهک,رونید هنفلتضوب كزاغوب هل رک كناثو كيج ( ربا ) ||
 كنب زاغوب كنهسکرب ردنوچا قالا هک هدسنزو قلبت ( رها ) هتسانعم هرجخ ||
 ادا اي رح لج را رخ لا رد هنسانعم قنقلاق بورابق یبس هض رام ینلتو |
 ( تلبا) ردیدآ عضومرب نوو دفق (پ چ ) ر یا هک رج تاتا, ۱

 ) ینا ( لا يا ثنلا مرک وه لاق ردد انجب داینبو يا هډ وا سج ۳
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 | تطرا اذا الت سسلا ثلث لاقب ردهنسانعم قلوا یرادقم لث كنغروق امرخ |

 ۱ یرلکدید لیصم هکر د هتسانعم ك هد هبن رم یصجوا هدننادیم شراب یآ یشوف و هیت ۱

 | تدحم ( كلنا ) لصاادعب ءاج اذا سرفلا ثلث لاقن ردکلک ءرکصندتآ یجنکیا |
 | اخ هدندنع کاحو لاوو ناظلس هکرونل واقالطا مینک لوخ هدنرانزو نیو ۱

 | کاله هضرع یلاوو ناطلسو یدآ لواو سفن یدنک هلوا ردا تیاعسو نع ۱
 ناطاسلا دنع هیخاب یعاسلایا ثلثموا ثلثم ناف نالفنم بنجم لوقت نوهکیدلیا ۱
 ناطلسلا و هاخناو هسقن دال كليب هال ۱

 هلتلقت نکراقلاق ندنرب هکر هلیعف كنءنمه و كيج ( تا ) ( ملا لصف 9

 دو زغآ هدنبس هفر ۲ لوق ىلع یک یایق كلاجو كمدآ ریپ ردهنسانعم كم ريد

 عیازلا بابلا نم انتج لجرلا ثثج لاقي ردهنسانعم ك٤ رد غآو قش عآ هلغلوا

 ۱ هدننزو هماقا ( ذئاجالا ) لبق "یش ىلح دنعوا مايقلا دنع لق اذا
 هلاچا لاقت رونلوا ریبعت قم كوب هک ردهنمانعم قمردشلیف [ كوب ضآ یبا پاپ |
 | 4 اق غلو رفا ڪپ كي هباد هدضزو تکم ( تأما ) لقا ادا دئاجا لا |
 اذا ثلاشا پانسیلا نم اناج ریعبلا ثأج .لاش رد هتسانعم لک بویرو قصاب |

 | لجرلا ثأح لاقت ردهنسانعم كليا نایو لقن ثداوحو رابخا هسکربو القثم سم

 | لاقب رد هتساتعم كلبا فوخ ندهتسنرب هدننزو دیس( ترزخا ) یا لاصا
 ۱ يوخد هدسنزو دادش ( ثلا ) ع رفا ادا او وج لوعفلا هان لع لجرلا ث

 ۱ هدننزو لاعفنا (تاحالا ) قللخا * یر ته ازت کا هو ۱

 | هعرج ( هئوج ) عمنا اذا للا تاعا لاقت ردهتسانعم قلق بولیرود ج اغا

 هدنتکلم ریه اا ظدعا هنده هدننزو یلاسک ( یاوح ( رد دآ هلمق رب هدننزو |

 | كيج ( تلبا ) دددآ نصحرب ندسلاعا نرحم لوق له رديسهبصق كلاي طخ

 ,نم هعلتفاو هع رنا وا هعطق ادا لوالا پابلا نماثح ريشا ٹج لا رد هنسانعم

 .قمدواو عرف انا لجرا ثج لاقب ردهنسانعم ققروف بویلکلب ندهنسن ریو هلصا
 تج لاقب ردهنسانعم قمادرزو كب یراو هب رم اذا االف تج لاقب رد هتسانعم

 ها كچ وک هکر ونید هرب هعکسکو ی هلسیعط كيج ( ثلبا )اود تعفر اذا لا
 بوشالیپ هدنزژوالاپ هکر د هن تانعم لسعلا ءاشرخ و رونلوا رییمت كوه هلوا یک ۱

 هکر کیلو نت رابع ندکر نالوا مزالیربهظتیسهلوقع یرادانق و یرلیرواییرآ تالق
 لاو رونلوا رعت قاق هکرونب د هنفالغ هویمو هنساتعم دارطاتیم روند هتسولوا |

 هکر وتید کرج نشم راق هلا ندنسهل وقم یرادانفو یرلپ روای رلپ رآ لوف ىل هنموم |

 یزوپ دوسش هدزوا لاب. قورم داره نداشرخ هداروا دوخای یدلوا رک ذ افیآ

 یک

 ۱۳ ۳ ی

 و
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 امل موقلا تالث لوقت رذهنسانعم قلا ینرب هدحوا كنلام كنهسکرب هدننزو ثکم

 یدنک دوخای قلوا یسجچوا كهو رکر بو مهلاوما ثلث تذخا یا لوالا بایلا نم
 نم ال مث لوقت ردهتسسانعم كليا لیمکت ءرفن زونوا دوخای هرقل چوآ هلیسقن
 ربخا یانعم هک ږد حراش یسفنب نیئالئوا هنالث مبنلکوا ملات تشک یا قاتلا بابلا

 جوا( ثلاثا ) ردجاتحم هحصرصت ینرادادعا هلیناونع ممتالتف نی مثع و ةعست اوناک

 اوت ندنراذک كغاط دام ند هكا هدن رال وق قانالا 7 هلا كرلب عو ردکعد ۱

 هلکغا قاجوا بوئاچ شاط هح ریا کیا هنناپ هک ردقج هلوا شاط ش نیفج تبومو

 رود هيفا هرلشاط لواو ارت 8 0 رجت هي رارزوا بولوا یسجح وا لوا

 ها هامر ل اش ردشغل وا لامعت نا هر ږپطع ةیهاد قات الا هكا هدعب رواک یقانا ی

 رک ذم شات صوص هددع هداع فالح كنوو ةيظعلا ةيهادلاب وا یانالا داش |
 ردهنسانعم قوا هناد وا هنسا رب هل رسک كن زه( ثالئالا ) رد هل راشعا رخ نالوا ۱

 قالطا هیهقا لوش هدننزو روبص ( تۇلا ) ةئالث اوراض اذا موقلا تلثا لاش
 دئالث "العیا ثولث ةقا لاق هلوا رردلوط باق جا یدوس هدغاصزب هکروشلوا

 دوخای شع روق یک ما ج وا تنش هکر وتید هد هب هقا لوشو نفت ادا یناوا

 رولیغاص ند حوا هلغلوا gE یرب دوخاپ شلوا عطقنم یدوس تكنسر |

 اهفالخا نم فلخ مرص وا اهفالخا نم ةئالث سیدق تناک اذا ثولث ةقان لاقت هلوا |
 :یرلقدیثاطوص ىنعب هیهدازم لوش هباه ( دئولتلا ) فالخا ةئالث ن م تلخ وا |

 ۱ یلث زساه (تولثلا ) هلوا ش لکی ندزد جوا هک روند را هم ولط

 شلکو ندناق ج واو هثلث هنم ذخا یا ثولثم لام لاقن و زونید هد هنسن شقلوا ذخا

 دساکا هدیسزاف یوق ثالثلع لتف یا ثولیم لبخ لاق روند هنسهلوقم پیاز

 شلاق ییلثرب بود یک یل ییا لخط ردل وعقم مسا ندنیلت ( ثملالا ) رايد یوت |

 یص وصخ کح هد هیهقف تک ردفراعتم هلا ثلثم هد ترشع لها رود هبارش |

 روند هثیشول هشوک حوا ثلثمو رلهلوا بای دیشن هلتعجارم راندا غاعد ردراو |
 نیطقب ( ثیلثیو ) هدنزو عن لوق ىلع برضپ ( ثلثی) ردمولعم ثلث لکش

 ) ناهلثلا ) ردبدآ یو طك ) نا الثو ( هدننزو باڪس (تالژ و هدنن زو ۱

 یرلکدید یزوا تیا هک ردییسا بلعتلا بنع رد زی اچ یف كمالو هدننزو ناب رظ ۱

E Eهلال وق یضب شلروا ندشاق کر ذیسا نالا نشو هلیمص كلا ( (ثالئوذ )  

 (ءلالثلا موب ) راردبا دنب هفحم هبهود هلکت آ راردا ندناف چ وا نوعا ماکعسا روند |

 ح راش ردینوک ی حج > وا كب هتفه هکر دین وک هبتش هس هلو دم ۳ ak ىف ا

 .رددغلوا بلق هفلا ءاه ىنبم هزاتما نكل ردقلوا هئالث ی كنوب هک رید

 دزو لیمفت :(تیلعا ) .راوک تلالاو تا E ید ءاپعبارا

 لوا ٤١

Ey, * uf O 

 تست س

۱ 
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 مس كر یاهداو طنم و بولوا هدول آ هلقارطو زو یشاب هدن زو

 تكنات ( ثیلتلا ) :ربغم ثعش یا ثفت لجر لاق رونید «یشک شغل هک یحاص

 داص رف هلي كنات ( ثوتلا ) روند هنجاغا امرخ نتب هدرب قاروج هلیحصف
 تو هلا هیق وف یان هرزوا ییاور سراف ناو رده ویه نالوا رییعت توت هکر ديما

 > ی وتلا رحم هللا دبع ن رحم ندایدا ردندآ هن رقرب هدنساضق ورم ثول و ندخل هدنظفل

 لاه ( ةثوتلا ) رد رد آ هبرق ررب هدن لاطق جش وفو نیا رفسا ثوتو ردنداروا

 سا دیق نا دجا نیا د ندنندحم رددآ تر هد داد و رد د رقه تنطزل تو

 ( 6 ون رفک )ردرلبوسنم هیاروا نویئوتلا دهازلا یيع نب دجا نب دمو ىلع نب دوعسمو
 ۳ ۱ ردعض ومرپ هدو رب زح

 هوزحرب ندورح ج وا هلنیتعضو هلینوکس كمالو یعض كنا ( ثلعلا ) € ءاللا للصف #

 ( ثیلثلا ) روید تالا هدنعجو نادل هدنس هرن روال وا ریبعت ر هدحوا هک روتید

 جوا یک او یجاغا هلرسک كنا ( ثلشا ) ردهنسانعم ت جدو هدن زو ربما

 ا هعرزوا لع قس لاق ردص وصحم کو هک روشد هغم را وص هکر هدنوک

 سپ زويد هتسبروای یصجوا كندقا ثلئو مایا ةف ةتم عب اینثلا دعب یا
 هلوا یانعم یرهوج نکل ردهیف روظنم لوق لوالا یف الا لمعتسب الو كنب رهوج
 هدقم راوص باود ردص وصحم ےس نیک او جاغا قعراوصو هکلب بویلیا سه

 ندير محسن ضعب ضاربعاوو رداحات روک ذم ضارمعا هلکعد رفلوا لامعتسا

  ندنرادسلک ذئالت زال حد كم ( تلئمو ) هي كلوا یات ( تالث ) ردظفاس
 داستعاپ هروک هراسو هلیفص و و لدع هروک هې وبس هک رد جرم رد رال ودعم

 هنالث کیا ردکعد رحوا رحوا ردرلفمصنم ریغ هلیبس یررکت كلدع ةغيصلا
 ر

 " رایدباب نتع هجملاقرب بوزون یسابل ییا الغم ,رایدد ثلثم كلذك ثالث لد ندنظفل

 هدنس هع رک هب الا [ عابرو ثالدو ییتم ءاسلا نم مکن باطام | کنان 1 وبا هکیدل اق

 ند هبیطم ناوسن هزکیرب ره ندنکیدلبا اضتقا یيزوت هلغلوا دراو ههلج باطخ

 ردکعد زس راربمو صخ م هدکدیا جوز یلرفن ترد دوخای حج وا دوحات یکیا

 یر ره نالوا مهفنم ندنل و دئالثو دنارلث و نت نیش مها ردلا هده | یستقا هک

 یرب ره ندن وات هسنل وا دا ربا ی هک وا ید واوو ردقل [ مهرد جوا دوخاي ییا

 هلقیلعت هنب رتیشم هسا د وصقه رول وا مهفنم كليا راصقا هن ر كنهروک ذم دادعا

 ثالث هزوک های كماصع هکیدلاقو ردصیخ رب یحوزت ردق ۰رفن ترد زواح الي

 باہش نکل ردمصعم هلاک ضعب ند .دادعا هکلب هداذعا ناه تیل ودعم هدننزو
 صیصتت ینغیدل وا یلودعم درف و د رف ید كنسهلک دارف هلا در یروک ذم صیصح

 ی مس واز یو ید ن يا (تلشا) تا فکر هدشم هندل وا ند ف دادها ید ےب هک دارف نکل ردا

 ثکم ۱ ۱

 ` ےل

 ل
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 نم ناک امو ثعشلا كسانلاف فلوم هليعف كنافو كن ( ثفتلا ) € ءالا لصق
 کا رست رابع كلذ ربغو ةناعلا قلحو براشلاو رافظالا صق وع

 ندمار دنا كحاح یدارم ردشلیا ا ییغیدل وا لد هیع رس تاقالطا لو رقم هب هام

 عا هندو هح اص نالوا حایم روح مار >الا د بود و مار الا لبق هدنرلج و رخ

 ترشابم هلاعا یمهلوقم قغوط هربسوا و نوک ی قب و 9 كروس

 حاص رز :تعف تینا ارز رول وا هدن ریدش ثعغلا 2ا زا لوف ب سپ ددکلیا

 تل هک بوشپاپ هنپ ر یرب ندشدعارط و بویفلغاپ هدددم تدم لاقص و

 وبشا هکیدلاف رد هنسانعم قتلوا هد مریو كانخهو هدولآ هلقا ربطو زوتو

 رلیدلیا ریسه هلا حس و فل نیسسفم ضعب هدنس هع رک هالا [ مفت ا وضقیل 2

 ریدقت فاضم هروک کو ردشچد كنرداو كتفناام هرخ آ یرب كنيارعأ هک هت
 ربسفت با سو "لازا فت راضعب و رولوا هدنکبس نفت ةلازا اوضقيل کدوتلوا

 ناهدالا كرت اذا لجرلا ثفت یحابص حابصمو زلوا تجاح هریدقن : هلکلیا
 ردشلنا هاینسا هدیسع وا هج رک ردشاا ريف هلی رابع مولا هالعف دادعسالاو

 هدهموقرم تی آ سپ ردنچ هنعوقو یالک كنیارعا هرزوا روک ذم هجو نکل
 یاونع ءاضقو ردترابع ندناینا یاللم :سشع لاعفا نو اضق نالوا صوصنم

 هلا هرابعو هان بحاصو ردندعبار بابو ردصم هدلاحرهو تیام

 فتو رافظالاو براشلا صقک لح اذا ياب مرا هلعفام ( ثفتلا ) ردشلیا نايب
 اواي ربل ع 3 هد واضیو ته لجرلاو نردلاو ثعغلا باهذا وه لیفو طب الا

 هلی رابع لالحالا دنع دادعسالاو طبالا فتو رانظالا و براشلا صقب مهو

 رلیدلیا فالتخا هدنسهدام ثفن ویسا تل ءالع ردشء د ی اح یدعس وا موس رم

 سپ یدلیا ریسفت ها مو لازا راضعو یدید ی حو سفن رلطمب

 لا ءاضقو رولوا ا مفت ةلازا اوضقیل هکرونلوا ریدقت فاضم هروک هلوا
 ءاضق هلازا كلذ دعر Ee نامز نالوا نیعمو بورمضم هنسهلازا یرببعت

 براشلا صقب اهومکحا وا مهضو ةلازا اودؤيل دوعسلا واو رولوا شلوا تانام

 هنسانعم ءادا ییاضق نکل پودیا ے ر یلوا هجو هلکلبا ریسفت هل رابع كلذ ریغو

 لوق ناک اموثعدلا كف ّوم سب یدلیا لیوأت تالذک یند هدینا قشو یدلیا لی
 هرزوا هلازا یوق ناکامو رولوا هدنردقت ثعشلا ةلازا هرزوا روک ذم هجو

 ردص هکر دراو هيب رع ظافلا ضعب هکیدبد هد رهم یط ويس رولوا فوطعم

 یک یظفل ثبت هلمحا زا یدیا ۸۳ ايب ى تیلهاج لها بول وا تداح هدمالتسا

 ر یانعم هلکن آ هکیدلوا عقاو هد رعش رب الصا هرزوا یتیاور كنەدیبعوبا
 فک ( ثفتلا ) رایدلیا كاردا ندنآرق ربدقت یا تفل لها هکلب هوا لالدتسا

 سس
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 روسکم نوجا فیفح یهاکو رول وا لامعتسا نون الب و اب ونم هرزوا عف عضل |

AFA 

 | مج دنغف ةوار یا هاب ھ لاق روند هنلاح قلوا كيلوسو قلاص قدهوا
 | هک رد حراش روند هنوناخ نالوا قلاصو كيلوس بولوا نامش هثعلبو نعسو

 عج ( ٹک الب ) رددآ لحرر هدنزو روبز ( توکلب ) روند ثعلب هدنرک ذم

 هیایق هرابکیو هایس یریا كب هدننزو هثعلب ( ةثکلیلا ) ردیدآ مضومرپ هلیس هیت

 هدننزو ثول ( ثوبلا ) ردیدآ یرح كمس ع ونرب هدننزو لیعیف ( ثینیبلا ) روتید
 كلبا هدنک ارو تج اذا او توب هتع ثاب لاقت ردهننسانعم شیتفنو ثح
 لامتسا قرهلوا فەر هنظفل ثوح ثوو هددن اذا هعاتم تای لاق رد هنسانعم
 نیتروسکم * تاپ تاح مهکرت * لا هنمو رولوا كد رامراتو هدنک ارپ رونلوا

 هکردو لی.صفت كلوب نیقرفتم ىا نونتلاب او اوحو نیتحوتفم ٽوب ثوحو
 اقدر ردتغل ید هدنسهلک ثیخ نالوا ناکم فرظ هکهتظفل ثوح یسهلک ثوب
 الاقتتسا هعهاکو رولوا ینبم هرزوا مض یرارخآ اجبشت هنایاغ رونلوا لامعتسا

 ست یا
0 

 لاوتمو ید یرلهلک صيب صیح هکهتن روللوا بلق هفلا یراواو هعهاکو رولوا
 للصا هک رولوا فیدر هنسهک ثیح یسذط ثي ها هشح یا هکدشنو ردهرزوا

 مسا یک تایاغ هدعب رولوا ردصم لصالاق هتسانعم دیدبو قیرفت رلنوو ردواو
 هد هب وخ بتک ردکءد رامرات و هدنک ارب هک ردششل وا لامعتتسا قره وا فرظو

 ۱ ةفك ةفك هیقلو صیب صیحق اوعقو هلج زا ردص وصح باب بیک ارت هل وقم و

 رغب غش اوقرفنو ءاسم حابصو مو مو كي او ثب ثيب یراجو ةرح ةرححو
 ورح ندینا لوا رج هکردرلیکرت ثیب ثیحو ثوب ثوح مهکرتو رذم رذشو

 و اوو ردوا نا نوع دل وا نیختم قطع فرح یاو بولوا هدنل زنم
 شیتفنو تع یئدو هدننژو هماقا ( ةئابالا ) رد رللوأم هلا فرظو هلا لاح هروک

 هنایا هدننزو لاعتفا ( ثایتنالا ) ثحم اذا هنع ثابا لاش ردهنسانعم كلبا

 ردهنسانعم كلا جارخسا ینهنسنرب ( هئابتسالا ) ثابا ینعع ثاتبا لاقب رد هتسانعم

 روند هنرغض ناب هدنزو هعرح ( هما ) هج رضسا اذا یشلا ثابتسا لاق
 ) ثلا هدیدآ لر ند هعيبض ونپ كلذکر دیدآ لحررب ندنسهلیق مو" هثب و

 قلوشرف هلطاشنو قوشو هللا زوب رلوک ینعی هلتشاشب و شب هیهسکرب هدننزو ثحم
 ءاقللا نسح و یشلا هاقلت اذا ثلاثلا پابلا نم ام هيلا ثرب لاقب رد هتساتعم
 ) دنکملا ( ثرم ییعع_ هیلا ثداب لاق رد هتسانعم ې هدنزو لعاش ( ثهاتلا (

 اذا لمعلا ف ثك لاقبإ ردهنسانعم قعوط كاجو تسح یشیا هدنزو هج رحد

 مهکرت لاش یدنلوا رک ذ افنآ هکەتن رولوا فیدر هنظفل ثرح ( ثي )عسا
 رداوم هب هحماسم یریسش هلی رابع مهقرف یا كفاوم نبق رفتم یا ثب ٹیح
 سم سس سن سس سا سس
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 هف رف ردز دروسق نالوا یحاصررض و رش هکلب یراع ندتعفتم و ربخ یسالوقم دیصو |

 سپ ررونک هلیئرش قلزسرخ هک یک یرلشوق ناغوط هجولدو قلیحو لاترقو
 انض راب ثاغبلا x لئلا قو زا هماعن و ماعز رد هن امد ید رقم رول وا ۳ هدانعم و ۱

 ترواحم هزل رلش و یدا نالوا ردتقم نوش ف انزع ا رواج نم یا تل سیلی

 هل وطسو تل وص یک شوق دایص یرلک دید نک رکو سید بودا اد تدالح هلیسس

 بودا ریس هلا رلشوق قفوا قرهلوا عج ییافب یرشحمز رارولوا زی زع فصتم
 هروک هفل وم هکیدلاق رد راشایا دا ربا هدننا ونع سسدنسن ی ره وا ث وم یرو نم لثد

 هروک ه یا و ردي اطا رک دن هروک هل وا ردع الم هد هل رلناونع و ریک دن

 ی راک دید شوف ه را هدیک رو نکا هی راق دا رز لد ست و ردنا اضفا

 هکر بد حراس رد دنع و راوخ راد رم نان) وا و یرلکدد باب قآ ردش و دایص

 راهظا هزب ید ءافعض هک زب یهورک ناوتانو هدر یالا ریزب ید رک ل رلصعد ۱

 نالوا باوص نکل رلیدلیا ناب هدنص رعد كد ز ردا تناهاو تراقح هل و ۱
 و) هر ولقآ لب كن هدننزو ءار ) هاثهبلا ( ردید آ عض ومرب اا رال 21 |

 AEG طالخا مع ند هفاتع سانحاو رود شنا هد کام روند دن ویق یشید

 لاق ردهنسانعم قلوا هجالآ كتب كنب نویق هلنیتحف ( ثغبلا ) رولوا قالطا
 ءاثغب تراص اذا هجا تشفیو ثشا راص اذا میارلا بابلا نم اغيب ناثغبلا ثب

 یلکنرزو هنسنرب هلنیتعف ثغب هدهراس تاهماردمما هدن ا هدنن زو هغرح ( هتل
 هلغلوا موسرم هرزوا قاوا هنسانعم قلزوب ینعی سا ندنآ هثفیو هنسانعم قلوا
 قالطا هئالشرا هدننزو رجا ( تغبالا ) ردبلاع قلوا روصق هدنسهرایع تكفلوم

 یرلکدید قات هرق ردیسا شوفر و ردیدآ عض وهرب تشاو هاتن هنن ول« روتلوا

 كفلؤم روند هادغب قشراق هلبا هرا هدننزو ریما( ثیغبلا ) ردقحهلوا یشوق وص _
 ید حراش رونلوا قالطا هبادغب هدیرع قرع ماعط ارز رد لو و

 هبکه هکر ونید هن ر کر كنهود هلپسهین ریغصت ) اتخلا )۰ ردشننا میت"

 كلبا شروم شراف یهنسنرب هدنزو ثتکم.( تالا ) دو نا و و
 هطلخ اذا لوالا بابلا نم اثقب همالکو هماعط و هرما ثق لاقل ردهنتسانعم

> 

 باود تدا هکرونید هریاچ شم رازق قالپ ییا افا هدننژ و ریما ) ثیلبلا ( 5

 روند هثشء روق كخلت وا راسو ضح یدل وا یک نرد را زالوا حفتنم یشاومو ۱

 ثرمد یش لاق ردکع د مالمو مر هکرول وا عابا منظفل ثیمد ثیلیو ردبلاغ ۱

 دیسو ردږمسا یدح كن هبسک مات دم درگ ۷ اچ هدن زو جم CS اناا

 نامششو ظيلغ یناسنا ندب هدشنزو هنکلب هع ( للا ) ردنداعا شعلاوتع



 ا دراو هانعم نکس هدعرک نآرقو یک مالسلا و ءولصلا هیلع دم ترضحو
 جارخاو نییعنو م اح بصنو طیل تو ظاقا و ینوم ءایحاو ماهلا هکردسشلوا
 ثعش هسفتن هک هتسن لوا هروک هننایب كحابصم و ردب لانعم لاسراو روبقلا نم

 ها نلوا ثعبنم هیقن کاو روند هتع هرولوا یدعتم هسفنب اک ۱ لعف هل وا

 هدنلاسرا لوسر سپ رونند هب تشعب هکرولوا یدعتم هلیسهطساو ءاب اک ١ لعف
 بوزوح یتغاب كنهود ثع و یہا نس ريد هب تشعب هدلاسرا هدهو باتکو هع |

 لح یتعب اهراتا اذأ ةقالا ثعب لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم تمریویلاص
 االف ثعب لاقش رونلوا لامعتسا هتسانعم قمردنایوا ندوشواو اهلسراف اهلاقع

 قلوا ثوعبم ردردصلاب هی رونلوا قالطا هرکسع ثم و هبها اذا همانم نم

 "یک رو ر نوچیدلوا قلح فرح ردزناج هدهلیعف كليع رد بم هنسهلتحالم

 هدندنع كران راردیا قرف ینتی هبسم هلا ثعب ریس لها رولک ثوعب یبجب
 ندح وا نوحا داهحو هو رغ هداهج ینیدنل ون مالسلا هيلع مرکا لوسر ترمضدب

 قالطا هرم ههدایز ندحواو ثعب هرکسع یرلقدروی لاسرا قرهلوا نودام
 هنمو روئل وا لامعتسا هنسانعم قمردلاق بودلربد یا وم ندر وبق ته و رول وا .

 رد هنساتعم كمردنوك یتدو هدننزو لاعفنا ( ثاعتالا ) همشنب یا یولا هللا ثعب
 هثعب لاق رد هنسانعم كلردنوک هدننزو لاعفنا ( ثاعبالا ) هثعییمع هثعتا لاقت

 روند هبیشک نالوا هرزوا دع بویمو وا رهصک هدننزو فک ( ثعبلا ) ثعبلاف
 لاق رد هتسانعم قلوا قنایوا هلنيتعف ( ثعبلا ) نارهس دعهت یا ثعب لجر لاقب
 رد اتسانعم ثاعبنا هدننزو لعفت ( ثعبتلا ) قرا اذا عبارلا بابلانم اثعب لجرلا ثعب
 رش FF ناور بآ ندنب ررد رعشلا ىم ثعب برع یارعش هک ردندانعم وب

 را نو كیرک یدعمنورع هدننزو ريما ) ثيعبلا ) هدرب كحد یدلوا ثعبنم

 هلیسهین لعاف مسا ( ثعبتلا ) ردرل رعاش رش نب ثیعب و مازر نب ثیرح نب ثیعبو
 یرلت مطح مالسلا هيلع مرکا لوسر هلعل وا ععیطصم ید لصا ردن دیاحتا

 هنده ردلوقنم هلال تاکرح كنابو هدننزو بارغ (ثاعب ) ردرلشمروی ربیغت

 (ثوعابلا) رخ a ثاعبلا مو ردشل وا غقاو همی رب هدنآو ردیدآ عض ومرپ هدنب رق

 هدر هنس رطم عاطشا عل ءاقستسا صوصحم هنس هقناط یراصذ هدننزو توغاب

 یتالث تاکرح كناب ( ثاغبلا ) ردینایرس مما ویو رونبد هنتلا- یرلکدلیا راطقسا

 یجب رولوا زوب ینعی رولوا هدنکنر زوب هکردیعسا شوق عونرب هللا همجم نیغو
 هک راردیا ناب هلا راوخ رادرم یشوقو هدننزو نالرغ هلل سک كلاب رولک ناثغ

 19 اقلطم ثاغبو ردناريطلا "یطد ردلک د دایص روثلوا رعیعت یشوف یزول هدیکارت

 | توصو قجلاو ےک كرلشوق هک هنسانعم ربطلا رارمش رونید هنیراتلوا ریرش كراش وق
 ےک
 دعمت هم ہہم دص
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 نکررون ةکروسنلوا قالطا هیءود لوش توحصو ردشلیا لقت هلا هح وتفم ءا

 كيتسوک هدننزو ءاقفات ( ءادحابلا ) هلوا را آ بورواض هتسورنک یغارط هل الا

 قاربط هیش هنغی قاربط نالوا هدنغا ییلد دروناج یراکدد یاّسوط ب عو
Oهو لواو نکل راربد ءاعصاق و ءاقفا هنس هول لرولاج لوا روند  

 تا کردینا لخرر دندو ناک ( تاضف )زود هوا هیت
 نابح نا "یوار یئاهلا دمع نب ىلع و ردقحهلوا یراضنالا هعرخ نب ةبلعت ن

 ردشلیا تیاور عاونالاو مساقتلا باتک یناوم كلابح نبا ندم وحرم ینزوز نالوا
 ولقاربط قشمو هلییوکس كنارو یحف كناب ( تربلا ) ردهلا هلمهم یاب نابح ناو
 دنع و هغاط نالوا ندم قشمو لوق .لع هنسانعم دلهس ضرا روشد هرب

 یوصو ترنم تیاغد هکروئید هضرا نالوا لزوک زودو قشمو هرس هدایز ضعبلا

 ىلع روک ثرارو رولک ثوربو رولک ثارتاو هل رسک كن رولک تار یج هلوا
 هنسانعه تیرحخ روید هربهرو نیو رهامو قذاح ترو رداطخ زیخا: نزو لوق

 هلاوارف تمعن نوک انوک هلغلوا ناماسو تورث بحاص هسکرب هلتبتخف ( ثربلا )

 2 اذا عیلرلا بابلا نم ائرب لجرلا ثرب لاق ودا قلوا عتتمو منتم

 3 ر هدنسهیحات كاللا ري هدنساضق دادی زلف كنا ( ارب ] اعساو امعش

 49 ذلاخ ن دمع ن دجا ردیدآ هلحم یسارب هدنس شف تناج ا لوق ىلع .

 هددادغن یارب عماجو ردراپوسنم هیاروا ردرلثدحم هکنویئاربلا بیعش وباو د نب

 ( ثعربلا ) ردغض ومرب هد هداب هدننزو رفعح هلا 44 نبع ( ثعرب ) ردعض ومرپ

 نیغ ( توغربلا ) رولک ثعارب ییج یک تشاو نوک روند هلوک هدننزو ذفنق

 روشید هناویح هدرخو هايس یراکدید هربپ هکردفورعم هدننزو روبز هلا همه
 هدیلیا مور ارهاظ ردیدآ هدلب رب هدنسهکنلوا مور توغرو رونید تک هدیس راف

 هییش هیالعط هدنزو هجرحد ( ةثغرلا ) ردیرکدد زاغروت فرم سوغو,
 ردب راک دید قق هد ری اسل رول وا هد 5أ قتمارق هلا زو هکر دنیعما كرر

 كمردنوک هدننزو ثح ( كعبلا ) ةلعطلاک نول یا ةتغرب هب لاق رديرل كنوغرب
 هروک هناي هدریاصب كفلوم هلسرا اذا ثلاثلا بابلا نم اتعب هثعب لاقي رد هتسانعم
 هراس "یناعم ردعوضوم هنسانعم كلیا هیحوت و هرانا ةتسرب ییهنبن رب تعب لصا

 عو ییا و رولوا فلتخم هلییسح ینالتخا كنهنسن ییدلیا قلعت ردع رفتم ندنو
 ناو یک لاسرا هض وصخ رب یدآر كلذک یک هرائا یهود ردیرش یرب ولوا

 یک كما داحا عاوناو سانحاو نایعا ندمدع یرب زدهوک ییا یدو ردیهلا

 هکزدکلیا ایحا یوم یرکید و ردص وصحم هنراترضح نوج+ قلات بان وب
 مالتساا هیلع یسیع رد رهظم ید ءایلوا و ایا ضع 4ا ینهلا رادقا هدن و"
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 لاش هنسانعم قلغاط بولیاب ردعواطم هدننزو لاعفنا ( تاشالا ) رولوا لعاق ۲
 رو ققعاط بوبا یهتسنرب دو هل سک كنءرمه ( ثاثالا ) ثماق یشلا ثب

 هنذسک رب یوتکم زارو ییعع هاو هث 0 ردهتسانعم كلبا عیاشو ساق یربخت

۱۳۳ TREE تا لوقت رد هنسانعم كلبا راهظا 

 ا اقا اهربا تش لاش ردنعضتم ىب هغلابم نکل ردهتسانعم ثاثبا یغدو هدننزو
 لاقب زدهتتسانعم قلق عياشو شاف هفرط ره ىربخرب هدننزو هلزاز ( ةثبتبلا ) ثب

 لاق ردهنسانعم قمرواص بودیزوت یتسهلوقم رابغو هقرفو هسشن اذا رملتا ثبش

 روند هبهنسسن شلغاط ردلوعفم مسا ندناشنا ( ثنا ) هجه اذا رابغلآ ثب

 قاط لقع هنسانعم هیلع یشغم رونلوا قالطا هب یشک شان هلتتشانم و
 هیمز بولنا دوخاب هيلع ایشعم یا اشنم عقوق هترض لوقت ردهل يس هظحالم

 سمرب دوخاپ لرمخرب ندرخآ هسکرب ( ثاستسالا ) ردینیم هنس هظح الم ینیدلیاب

 كط اذا هایا را ثبتسا لاق ردهنسانعم كسیا یتسلیا راهظا هنسیدنک كنان

 روغ كنەنسن رب هليوكس كلمه یاح و يجف كلاب ( ثحلا ) هيا هثب نا هيلا

 اتع هنع ثحم لا رد هتسانعم قمردشارآ بوروص نوعا عالطا هتقیقح هتقیقح و

 ال نفتی رب ندنحا قاربط ثحم لصا هنع شنقف اذا ثلاشا )ی

 ا تل تالف ا هکروتوا قالطا هدم ثح و ردعوضوم هتسانعم
 ثاحتسالا ) نوعکیذلیا ثح یغاربط رونلوا قالطا هلالي یریا و ردلوعفم
 شیتفن یک یک رک ییهنسن رب هدننزو لعفت ( ثعتلاو ) هدننزو لاعتفا ( تاحالاو
 هع ثاح؛او هنع ث مش ییعع تعنو ثح او هنع عتسا لاش رد هنسانعم كلا

 هئعلاب بعل ادا یصلا تحب لاقت رد اقم قمانوا ی یا بول یرلک دید

 ) نادتسف تراعو ناسنا هکردکعد ال قجءرندشارا یرغض ناب ( رقبا ثابم
 رقبلا ثحابع هتکرب * لثلا هنمو ردقح هلوا نابای نالوا مولعما دوخای للاخ *

 (ینیعلاو ) هدننزو هذبن ( ةثعلا ) وهنا یردال ثیحم یتعی لوهجمو ارقف ناکع یا
 هلیا هناحم هکردبدآ نعلرب صوصخ هلافطا هدننزو یہ هیددخت كناخو یعض كلاب
 را رالقص هتسن رب هتحا گن رب بودا هموک هموک یعاربط ررانب وا هلغ ارمط یتعب

 رووا ریبعت ینویوا هعوک هغاربط هدیکر راردیا یس هغلو هلآ هنظم یرکید
 ) هلي ینیدلردشازا ول ربک هدنآ رونلوا قالطا هغاربط هلیض كلاب ( ةئاحلا

 )] ه راد راف ردب رخآ مسا كندبوت روش ند ةأر روس هدننزو روبص ( ثوفلا

 توحمو هرثعبمو هشقشقم هب وت و هارب هءروس رد راو یعسا شب نوا كنهرو نم ۶ ءروس

 ردینبم هنفیدلوا لقشم ییهراآو تح ندشلاوحا نیقفانم قالطا ثوحم و یک
 ندش افو ردو قرالوا ىج كثح هدنناونع توح هللا هموعضم ءاب هد ها
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 ےن رم حب تن تم سیب -- رس مس ترس یک

 تاوم رول وا قالطا ةناداج ثاناو رددرداون هک هلیصف كن هش رد و و
 نم: نوعدب نا ] وبشا هبا انعم و فلوم هکر بد محزم ۳1 رجو رس هنسانعم

 1 یظفل مکح نیرسفم ضعب هدن و رد دلا تثراشا E هالا ] یاب الا هود

 یزعو تال یدا ثنوم یرلعما كرلغص یرلکدلیا ذاحا دوبعم اریز رایدلیا راتعا |

 ۱ یراغص ارز ردو نالوا چرا هکر لیدلیا رابتعا یانعم مکح رلصعب و یک تانمو 1

 اصل كلوب زرولوا هدنمكح ثنؤم هليرللوا لعفنم تاداج و بولوا تاداج |

 ردهرزوا برض حج وا هلتفاضا هنبرب یرب یمسف تادوحوم اقلطم هکر دو یطتت 1 1

 ریظلعفنم * ینا * رد رلتضح یلاعت یراپ نامه هکرد لعفتم "ربغ لعاف * لوا*

 رد لعاق هو نمو لیعفف هجو ن × تلا راه رام 0
 تاعونصم كنب رایدنکو لعفنم هلتبنث هیلاعت قح رلنواریز یکنحو سناو هکشالم

 | لعفنم ندناداج "لج یرادوبعم نالوا رک ذ سپ رد رالعاف هلتسسن هنبرلتالومو
 لهج لاکو تیکبت هلیس هیمست ثانا هرانا العو لج قح هلی رالوا لعاف ريغو
 تافالطا بویلوا ییقح قالطا ثانا هناداج هدنروص و یدلیا هبش هنرلتلفغ و

 هکدتن رووا قالطا هک اوک هد رخ نالوا هدکلفو رولوا انعمرب پراقم هب هغ رش
 رونلوا قالطا روک ذ هنن راریپک

 قفغاط بوباپ ییهنسن رب هلیددشت كنات و یصف كناب ( ثبلا ) € ءابلا لصف و
 هتقرفو رانا اذا ىناثلاو لوالا بابلا نم اثب بارنلا ع رلا تش لاقش رد هتسانع,

 هسشن اذا رہنا ت لاش رونل وا لایعتسا هنسانعم كليا عیاش و شاف یرمخ رو

 لوقت رووا لابعتسا هندانعم كلبا راهظا هیسکرب یزار نالوا هدنوردو هقرفو
 رول وا قالطا هرامرخ نالوا قرفتمو رونم ثب و كل هت رهظا یا سلا كأ

 قشبا هنیرب یر هلغماغلوا رک هجفص و هش وخ هرګا تبس دوخاپ لاوح دارم

 رب هنیرزوا بوردلوط هباق رب ییاهرخ رکو ردرلامرخ نالوا قنغاط بوسیلوا

 نالوا هنوکوب رونید هغمالیقص بوصاب یک یک رک هرکصندکدلیا شروط رادقم

 ینعب روثنم قرفتم یا ثبر لاق رولوا قاب هرزوا یتذلو نومأم ندهوک امرخ
 هلا رلامرخ ناروط هدنک ارپ هدهرشط بوسیلوا هدیاف یو یصاو «زنک دح ۸

 بودیزوت ینسهلوقم قاربط و زون ثب و ردلوعنم ینعع ردصم ردتلیا ریست
 لامعتسا هتسانعم ناشو لاح ثبو هه اذا رابغلا ثب لاق ردهنسانعم قمرواص
 هرزوا تدشو لالا یا ثبلا نسح وه لاق ردینبم هنغیدنل وا راهظا هداعر ول وا

 هبکشت پویمهدیا لمحو ربص یحاص هکروللوا قالطا ههودناو نزح نالوا
 هیدابتعا لام هدارو [ ها لا ینرحو یتیوکشا اما ] یلاعت هلوق هنمو هوا رای ا -

 ىع هلیسهظح الم كلا. قی رفت یمارآو ربص و لقع ندنندش دوخای ردل وعفم یتعج
۰ o. 

۷ 



 | ا نکلبولارپ تیاغب هیمودو ردندنعو ینکی هود ویو ردپسا توا ولنکی عونرپ
 هرونس نالوا هدننایم نیمز ییا هدننزو درب ( ثرالا ) ردیا زو وا هدنکوص ۱

 4 ۰ كنهفرا قرا هک دن ردیعج كنهئرا وو هنداتعم فرا روند هنیرلناشن هلص اف و

 را لوش و هنسانعم ءارج ها روند ههب لزق هدنزو هعرح ( ةثرالا ) ردیعج

 4 . قرتوط هدنجاح تق و هک ا" رلردا راضحا هدنناي لوک كغاجوا هکرونید هیشذ
 ۰ [ هرونش و ژرم نارا ءدنغلارا ضرا ییا یک ثراو رقاب شثآ هلکن آ بودا
 هک تن ردشلوا لغثشم ندناب یغیدلوا یج كنو یسهلک ترا فلؤم روند
 ا هطقر ندن رلکنر نویفو روند هناکم زودو قشمو یغارطو یدنلوا رکذ افنآ

 هحالاولهرق ولق آ هدننزو رحاه ( ثرالا ) روند هکنر هجالآ ولهرق ولق آ یک

 ۱۳ ناتک (تنارالا )هدتنژو ءاطقر ردي وم ءالرا روند هویق كکرا
 (تانالا) روند هغرتوط یسهلوقم واق نانلوا راضحا نوحا ققاو شن آو رونید
 تدلو اذا اانا :ارلا تش آ لاقب رد هنسانعم قمروغوط یشید هلیرسک كنءنمه

 (ثانلا) رونید هناویح راسو هنوناخ ناروغوط یشید هدننزوثدح ( ثنّولا ) ینا
 روند هناویح راشو هنوناخ نالوا یتداع قمزوغوط یشید,رابره هدننزو بازحم
 راوی تنومو رک دم هلتسهن لاعفم ارز روند ثاتتم هدب رک ذم هکرید حراش
 ولقاربط قشمو و روتلوا ریبعت یعاعس رک ذم هکرونل وا قالطا هیسک ٹن ثانمو

 دف دنکو رک هلباه دئانتمو ثانتمو رک ذیساک هلوا تبنم هکرونلوا قالطا هض را
 یشید هدننژو ربما ( ثبنالا ) ماهک یا ةئانتم و ثانعم فیس لاقي رونلوا.قالطا

 قالطا رکذ روتلوا رببعت قشم دودالوب هکدنککرا رولوا مالم هکرونید هرومد
 اقا ا یآ لاعت قح هکروند میشد هدنزو تغ ( تنزلا )ووا

 رک دن لوقت رونلوا رببعت یعامب رک ذم هکروالوا قالطا هیسک ثتم ثئوم و"
 ندیاسنا ندب ردة ندنس هلك ىنا ( نایننالا ) تنخلایا تنولا رک ذلا اذه یماق
 رول وا قالطا هنرلق هعاضق و هلیحم و رونلوا قالطا هرلقلوق و هر هباخ

 رووا قالطا هرب تبنم و قشموب یغاربط یک ثانتم هدننزو هثیبخ ( ةثيالا )
 ( ثناتلاو ) هدننزو لیعفت ( ثیاتلا ) تانمةلهس یا ثاتتمو ينا ضرا لاق
 هل تا لوقت رد هنسانعم قاق هلماعم هلتعالم و تلوهس یک ثنوم هدننزو لعفت
 قلوا تلوبسو فعض هدنرظنوم كناویح عيج هل تنل یا هل تشأتو شیت

 كن هزه ( یتنالا ) ردشقلوا هیبشت کا رلهنسن نالوا فیعضو لهس هلیسهقالع
 || رلبرعو ردهصوصخم یک لبحوتو ردیلباقم كکرا روتید هبیشید هدننزو یلعف هلی
 اإ رکذ لجد کە ردکید هلماک )رد یتا ةآرما راهسلیا فصو هللاک ینولاخرپ
 یئانا هک هتن ردیفجب كنظفل نا هللرسنک كلەزمه ( تانالا ) ردکید لماک هکررید

 N و و وو و 1

 اک ا یو و وک ا و ا

 ید
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 هدننزو لیعفت ( ثيأتلا ) ابن ربع تمظع اذا ةأرملا تا لا ردهنسانعم قلوا
 ٹا لاق رد هنسانعم رلقزود كر هیت کج ییهنسز یهلوقم ثشود دواب یریرب

 هلل دی دشت ۶ ڭا و یحف كنه به مه ( تالا ( هروو كس ادا ات ات هریغو شارفلا

 لاق رود هب هنسن راسو هن اس نالوا نا وا رفو مظع مط هدو ریما ( تئالاو )

 ینوم رولک ثیاداو هدننززو مارک رولک ثالثا ی مطع ربثک ی ا تساو ثا تس

 ٹی او و ريعلا زیطع یا هيا دارا لاق رد یک رک ذم یوم عج و هل اه رد هشینا

 ۲9 رود هرلن واخ نالوا ءاصعالا دهان و نوغل وط ولی و نوزوا لوق لع دنمون

 كن هیاخ اقلط هک روند هنعاتم ابا E DA E | باع” ) تا الا ( رد هشنا ید رقه

 كنو و یک یزاول راسو یناواو شرف ردنرابع ندیابسا نالوا یتامهمو مزا ول
 عاتمو دعو لباو مغ رونلوا قالطا هلام یر وک تالا لوف لع ردق و ید رفه

 لالاوا هلدحا و الو تیبلا عاتم یا تا لق لاق هل اه رد هوا ید رفه یک ته

 هسرونید هنغأیا جاس كردند منو هو قاتا ( یا ] کالا ها ولاو مجا
 هنسهلسق تاطرح ینب یائاو ردهلدبم نداف ءا هروک هنا كحراش رولوا ربع اب

 ند اهکا و ردیدآ لحرر لعق و یک كنه (ab) ردي دآ سرفر صوصح

 هکرد هنسانعم ثاربم هلیرممک كنربه ( ثرالا ) ردیمما یردب كتاذ مان مطب

 ثرالازاح لاقب رذلد ندواو هزه ردنرابع ندنافلحمو هکرت یتیدلا ارش كئراو
 ندهئارو ردیواو یرلطا كرانو هکر د حراش تیلا نک “قتلا یا ثاربلا یا
 لاقتا ندم هدعب ردرابع ندنلاقا لام دقع ربغ ف 19 ندربغ هکر دذوخأم

 قالطا تارتو ثارتمو ثرا هلام نالوا لقتنم لواو یدنلوا صیصخ هدکلیا
 لقتم لام یدیا ثاروم لا كئاربمو ىدا ثارو ىلصا ید كارت رایدلیا

 ثراو رلیدلیا رابتعا لقن تل آ هئرا و ندنیم هک ایوک رایدلبا لیفت: هتل تل
 كن اچ اعم قدص لصاق یا قدص ثرانم وه لاق رد هتسانعم هیلع اسم و لصا

 تالاح ییعع هعدق صا یرلفدل وا لماع هلطظفح و طیضو ذخاو تراو ندنیهدقتم

 نم ثرا ىلع مکنا ] ثیدلا هنمو رووا قالطا هيف صو هیفرشو هنلعفو هیلوق
 دامر روتلوا قالطا هنل وک شت آ ثراو هتلم ما ريم هب دیرپ [ میهارپا مکیبا ثرا

 تاجر هدننزو لیعفت ( ثیرأتلا ) روللوا قالطا هنسهیش كئیش رو هنسانعم
 یانعم هک رووا لامعتسا هنسانعم كليا افلا شروشو داسف بورعلوا هلتف هنب
 لاقب ردهنسانعمقفای شن او دسفاو یرغا اذا موقلا نب ثرا لاق ردذوخ اندی آ
 رد هنسانعم قفای شتآ دوم هدنزو ثرح ( ثرالا ) اهدقوا اذا راثلا ثرا

 هدشنزو لعفت ( ترأتلا ) اهدق وا ادا لوالا بابلا نم را رانلآ ثرا لاقت
 هلی تنءرمه ( ترالا ) تدقنا اذا رانلا تئرأت لاقب ردهنسانعم قاي شنآ



 كوي روئلوا ربیعت حیف هک یسیرغص كنروعو فتلاو رثک اذا عبارلاو یاثلاو

 | نئاهو اوئاهو اباهو لجراي تاه لاقب ردکعد روتک اکبو ړو اکب هک هنساتعم
 هات یو یا یسهک تاه وبشا هکیدید لیلخ ماقا هکرید حخراش نیطاع لک
 رد شلوا بقاعم همزه ءاهو بوللوا بلق هقلا هيا مه ردمآ ندنسهدام

 .( تیهلا ) رددیوم یو یرالوق كیاهاام كرلب رعو یک قارهو قاراو ایهولیا
 تیه و هتسانعم هضماغ ضرا یک ایغ رب رونید هر نرد تٽیاغم هل رنک كناه

 ی آ یرلتضح مالسلا دیلع مرکا ین هک ردیعسا یعاس رک ذم یتعب ثنح رب

 | هدنسهداع هکدتن ردبنه هللا هدحوم یابو نون و لوق لع رلیدروی الحاو قن
 یدنل وا نایب
 . یاعرفلا یسع ن فوع هلئوکس كنارو ىف كناب ( ترا ) # ءایلا لصف و
 فورعع رهوج ندرهاوح .ماسقا ( توقایلا ) ردیسا كندح یفاشلا هیقفلا

 نده یعسق یامر رجا ردراو یسهرشک فانصا رد رعم ندیسرافو و ردیعسا
 همد دوج قیلعت و عفا هبلق فعضو ناقفخو هسوسو برش ردالعاو دوحا

 اذا محلا تبیا لاقن ردهنسانعم ققوق تا هلرسك كنءزمه (.تابیالا ) ردغنام

 هلوسر ىلع هللا لبصو لوالاو :رخالا ىف ىلاعت هل دج اوت ءاثلا فرح رخآ اذه نتنا
 نیعجا هب و هل [ و رجع

 1 فلالا لصف 3 ءاثا با 9

 لصف هدنروضح یلاو و ناطاس ییهسکرب هلیوکس ناب و ىح كنمرمه ( ثبالا )
 باللا نق اإ هیلع ثبا و ها أ لاقت ردهنسانعم كمروتک هلاق هوك تیاعسو
 تاج هکردهتنسانعم رشا هدننزو فتک ( ثبالا ) ناطلسلا دنع هعبس اذا الا
 روند دیشک نالوا اومیتنو تسم هلقلوا لوتسم هنسیدنک طاشن طرفو حرف
 یدوسهود هلنیتعف ( ثبالا ) رشا یا ثبا لحر لاق یک رلتلوا. لایقا یم تسه

 داتعم دوس لوا ردهنسانعم قعالوب یک شوخ رس لکوکو بوقبش كروب هلکمحا

 نل برش اذا غیارلا بابلا نم اشا لجرلا ثبا لاقي رد هحیو ییفیک هنیلوا
 زوج رم رود اه یک و ی یبالا ) رکسلاک هیف ذغاو تن یتح لبالا

 عابش كورب یا یابا لبا لاق رلهلوا شعروتوا بوکوح هلغلوا قوط یرلنراق
 همولط لوش هدنزو هکش وم ) ةشوملا ) ردهڅناو ثبنا ید رفم هک رد ح راش

 (تاعالاو ةئائالا ) هلوا شلاق نوفلوطونکشنش هلاح ىلع بولط هللا دوس هکرونید

 هنیرپ یرپ هلغلوا قیبص و روک توا هدننزو دوعق ( ثوئالاو ) رلیحف دلمه
 لوالا بابلا نم گوتاو اائاو ةئاثا تابنلا ثا لاقل ردهننانعم قلوا قشمراض
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 يردي راتخالاب هرزوا هنتسن رب هدننزو لعافت ( تفابنلا ) رونید همدآ رم
 هناي 7 اش عباش و طقاست ادا ء یشلا لع شاش لاش رد هنسانعم لیثشود

 ( تافهلا ) یک یتفاجت هغارچ كن هناورپ ردلعتسم هدنصوصخ رش ای رکا هروک

 هلن وکنس كمال و یخف كناه ) تلهلا ( روند همدآ رعع و قحا هدان زو باع»

 لوالا بابلا نه اعله "یشلا تاش لاقب رد هنس انعھ كمردیک ییغوبق كن هنسن رب

 تلبنا لاق یدنلوا رک ذ هک ردیفدام و هدننزو تالسنا ( تالمالا ) مشق اذا

 هدننزو هماب ( هنالهلا ) ردیدآ تایر هدنزو یرکس ( یلهلا ا ییعع ودعي

 هنسیتنقاپ راد مو هایس كن رد یرلک دبا ربعت لوصو شيا كنزوق شقنوطزونه

 دی یناسنا ةفناط نالوا رح وک بونوق هدروب نددروب يخف كناه ( ةالهلا ) رونید

 ةاتلهانیلع ترم لا راردبا رییعت سولوا راناکرت روالوا رییعت یلوا رحوک روید

 هدننزو لحدرح هلیسهدش كمالو هلفاق ( تقلهلا ) نونعظیو نوهقپ ةعاج یهو
 غاي درت هدننزو ٽم” ( تمهلا ) ددش یا تقله عوج لاق روند هغلجآ كل
 لوالا بابلا نم اه درنلا تمه لاق ردهنسانعم قلوا بئاغ بولیت روا هرحا

 كلبا افخا یزوس دوی یلوک هلیسسک كنءمه ( تامعالا ) مسدلا ق یداوت اذا
 تها لاق ردئرابع ندکلیوس ای ن هج ول رکو هحشای ك هکر د هنسانعم
 1 دداا رو ب هلي وكس كن و و یی كن اه 0 هتد هلا ( هافخا اذا تعضلاو مالکلا

 وسا اذا هرها ىف لحرلا تنه لاق ردهنسانعم كلا كلکش وکو كلکېلوس

 یک یجا هرد رود هرب روفح و قعلا يطفو ۳ كن اه ) ةتوهلا ( یناو و هہف

 هللا دنلب توص هیسسکرب هدننزو لیعفت ( تیوملا ) زساه رد توه یسنج عج

 هب توه لاقب رولوا بم ههدارا سهل اي یتسمروط هک ردهنسنانعم قم رفقا
 العا توص هیسکر هدشزو لیعفت 1 دع یاب ( تییملا ) هب حاص اذا اتو

 هاعد و هب حاص انا ایی 4 تیه لاق ردهنسانعم قهرغاج ود لک همای ها

 هلال تاکرح كنبرخآ و یعف كناه ( كلتیه ) رد ذوخأم نده آ ؛داموب و
 ردکعد E رتا رھ ردا لعف مس ۱ رول وا زو ءاه هدهليلق تغلو

 كفلؤم رووا هدارا مزال هدارو نكل ا ىدعتمو مزال یسک له هج رک

 کد ۳ رکصنددنک دد هو رد ربارب عجو هبش و د رفم هدن وب هر ها هدرباصب

 تیه و كل تيه لوقت یک ینیدلوا هدنسهدام كلايقس ردنوحا نیم مال
 هدنناکر حب كن راو هدنسلوا نرمو و كوو نکلو کلو ان

 کر ره مو ردشلیا طس هدفسو هروس یواضیب ردراو هددع تافالتخا

 ( تیه ) ىدا تيه ییصا هنسانعم لاعت هد هيا ربع ایو هینایرس اب هد هيطبق كل تيه

 س



 ادا لوالاو ناكا بالا 5 رھ څ راب االف ت تره لاق رد هنشانعم کو

 هک دن ردذوخأم نم قیزع .دوخای ندنوب یسانعم قفقوط هنض ص كمدآر
 لاق ر دهثسانعم كليا ےط ردق هحلواا رهم یا ترهو ردروطسم ا

 ترهلاقب رد هنسانعم كرا بوترب ییاوناو ارم یتح هط یف غلاب اذا معللا تره

 هدناهما راس" روند هب هنسن عساوو لو هدتنزو ريما ( تیرهلا ) هقرم اذا بولار

 ارهاظرولوا كيد هسک كویو لوب یرادروآ هلفلواموسم هلناونع نیقدشلا عساو

 یا [ ترامتهنع انن دال ] ةویح ءاجر ثیدح قو هد ها یتح ردطقاس نره
 رب لیس کیا تیرهو ردتئم هلی رابع هتعس وهو قدشلا تره نم راثکم قدشتم

 مک اعطقو روتید هنالسراو ةاضقم یا تره ةارما لاقت روند هنوناخ شلوا

 لوو ارس کیا ناک اذا تیره لجر لاش روند هیسک نیلا رارمسا

 نک اذآ تیره لحر لاق هلوا رلیوس ازسانو خم ق اعاد بول وا نایزد هک روتبد

 ٤ یر ره نالوا رهطا نکل ردخلیا راشعا رڪ نیانعم ییاو ح راش خراب ملکتب

 وب هسکرب هروک هلوصا راسو حساو هتسنرب تط ( ترهلا ) ردلقتسم

 ( ترهلا )اخره راص اذا عبارلا بایلانم ات ره, تره لاش ردهنّسانعم قلوا ولدروآ

 هنالسراهدرلن وب هدخ زو دادش ( تارهلاو )هدننزو روبص ( تورهلاو ) هدنزو فتک
 هک ردهنسانعم ایاکر هلیحف كناه ( تیمارهلا ) نوچغیدلوا قدشلا عساو رونید
 کد وو رديعج كت ةكر ااکر روند هرلب وق نیش ییدو عساو نس راود

 هدرهزم ,باتک هکرید م زم ردظومم قلوا ذوخأم ندنسهلک تره ناثلوا
 هک ردمو سر هرزوا هجو و هدنلصف عوج نایلوا ع ومص یدرفم

 داع ی نابقل هکر ونل وا قالطا هب هعنج رابآ هجر هدنسهیحات ءانهد تیما ره

 حرصت یرلقدلوا هدنراسب تكنهرض یغصاو ردروهشم هرزوا قلوا یراروقح

 لینوکس كنافو یخف كناه ( تفهلا ) رولوا فلاح یرسقت كفلوم سپ ردشایا

 رد هنساتعم قجوا بولیغاط یشا ندنتفخ هتسن رب هلی كناه ( تافهلاو )
 هلل ریاطت اذا یاثثا بالا نم اافهو اتفه "یثلا تفه لاق یک یرلیوت شوق

 لامعتسا هتسانعم تلیوس زوس هرزوا ترثک هسرولک هن هناسل هشیدنا و

 تفهلاقن یک وآ شعاشو ندنسهاب هلوق دوخاب یک یسهقعقج نمرکد رونلوا

 ه اشا بولوا هدرخ هدرخ و هزیر هزیر و يور الب اربشک ملکت اذا لحرا

 یک کیدشود بولهراب رلشاط ندغاط ردهتسانعم كعشود بولیکود یوط "

 زود تبست هنفارطا رولوا مسا تفهو قدو عضناو ضفا اذا ؛یشلا تفه لاق

 رونل وا قالطا هروغب لق اغاص نلکود بونا هلتعرس و روند هضرا لقاروواو

 هدننزو توم ( توفهلا ) رفاو قج یا تفه هيف لاقي رد هتسانعم رفاو قجو"

1 
 ا

1 
8 

ً 
1 
 
3 



Rh ۲ > . ê HE EO. 9 

  8ی

E 1 
 سس

E 

 لاق رد ه:سانعم قوف بودا نفعت تا هدنزو تالبا ) تالا ( اا ۱

 نتنا اذا ملا تهوا

 ند هنسن رب هک رونید هب یشک قفرو لوش هدننز و تی ) تییهلا )¢ ءاهلإ لصف

 لج رلا تبه لاقن رد هن سانعم تیبه ( توبهلا ) هلوا شک لقع ندنسوقروق
 تبس ( تبهلا ) لقعلا بهاذلا نابلا یا توبهمو تيبه وهف لوعفلا ءانب ىلع

 یغاشاو هیرض اذا ینالا بابلا نم اه هه لاش ردهنسانعم قمروآ هدننزو

 طععو طقاس ندا مو ردق یهسکرو هطبه اذا هه لاش ردهنسانعم كمردنا
 هردق نم ینعی هطحو هأطأط اذا انالف تبه لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم كلا

 2ل زم یدنع تولا هه هسارف ىلع نوعظم نب E تامال ] رگ تیدح هنمو

 فعض هدشنزو هتس ( ةسهلا ) یلقق هردق نم طح یا [ ادیهمش تع مل ثیح

 یزوبهلدیدشت كناو ىف كناه ( تهلا ) فعض یا هه هلقعق لا ردهتسانعم
 لاقب یک تاک شازید هرطسم ردهنسانعم كلیوس لسلستم هرزوا ماظتاو تقالط
 لاش رد هنسانعم قلداب بو رب یاواو و و ی و لوالا بابلا نه اه مالکلا ته

 ر لاخ ۳ هض رعت ۰ ضع هست هم اذا دم

 ردو كاز هصاخا ا ٽه 0 رد هنساتعم تر 2 هرزوا

 رد هنسانعم كلبا دم اعم هګود هدزاعاو ما رک ا ب ویانا مارتحا هروک هنسهب رو

 ردهنسانعم قمريص ینرلقاربپ كجاعاو لرفلا مدا" اذا ةأرملا تته لاق ردهتسانعم
 "یشلا ته لاقب رد هنسانعم قع افوا بو رذو هتح یی رها قرو ته لاق

 ردهنسانعم قء اف وا بو ربف ی هنسن رب ید وب يدو هل از ( دتهلا ( هتفو هسنک ادا

 تېه لاق رد هنسانعم كلیوس ربت "ریت یزوسو هتفو یک اذا یا ته لاش
 رح زود ته ته هدنص وصح یادقا نکر حا وص هب هود و ع رسا اذا .همالک یف

 (تهل ۱) ته ۶ تیم ترا دنع ه رح زاذا ربعبلا تو لاق رد هنسأنعم كلبا زازآو

 حبطلا فیفح ولزوس ق یوح هدنن زو دادش ( تاتهلاو) ليف كناهو یرسک كيم

 دقدف ( ته ته ) مالکلا رمثک فیفخ یا تاتهو تهم لحر لاش روند ه یشک

 هک هت رد هباکح ندنوص نان وا دا ربا نوعا قوس هکمحا وص ین هود هدیشزو

 هل لقت الف ةههدراالع ریعبلا فقو اذا + لثلاهنم و ح راشلا لاق رربد ۳ هراج

 ا هدمد آرب رو نم لثم ر روند هنسهل وقم ضوح يف كنار دهد را کک

 هليا ما راو حاطا كب هدنص وصح تعصن کا هدفدل وا كد وهشم تناطفو دسر ۲

 كت رود هیوکس كنارو یحف تك اه ) ترهلا ( رول وا برش هدر كد

 ےک



 وو ع درک ترول ندا نوا با ا ردذاش رانلوا فلاخحم ا

 علقو هدعقم اذهو ادعقم دعق وحم ردرلیخف كنیع رلمساو ردصم نوسلوا می ربغ

 عیار باب رک او ردذاش یسادعام ندنو و هماقم اذه و اماقم ماقو هعلقم اذه و اعلقم

 واولاب ءافلا لتعم رک او ردهلیعف كنيعرلعماو ردصم هسرولوا ءافلا ملاس سداسو

 تيا هدلبقتسم رکاو .ردهل ربك كلبع اقلطم هسرولوا طقاس هدنلبقتسم بول وا
 اقلطم ضعبلا دنع و روسکم رلعما و ح وتفم ردصم ضعبلا دزو یک لجون هسرولوا

 هتکس ( هتک ولا ) رولوا حوتفم اقلطم هسیا ندسماخ باب رک او رولوا روسکم
 دتک و هنیعق لاق روید ههطقو هکنب قلاع هتولنالوآ هدنرزوآ هتسن رپ هدننزو

 هکدکنالوا ادب هللاعتسا ترثک هدقابقج هدننزو هعرح ( ةتکولا ) هطقن یا

 لدن اغا خ رم ینامقج رابع هک نوسلوا جاغا لرکو شاط كرک روند هب هتخرو

 هنسانعم هحکلعب دنز ءروک اکا هلکلبا دیقت هلیس هک ریعبلا نم ح راش راردبا ذاا
 دنا ةضرف رولوا كعد هتخر نالوا تداح هدنسهعکلیب هلبیم رب كنءود نیفلوا
 هتساتعم رسي "یش روند هب هنسن هحزآ كب هدشزو دعو ( تولا ) ردهتسانعم"

 بابلانم ًاتكو یشلاتکو لا هتسانعم ريثأت كليا رثا هدهنسزرب رول وا. ردصمو
 هدرخ یعدآو ءالماذا حدقلا تکو لاق رد هنسانعم قمردلوطو هيف رثا اذا یاثلا

E e ۳۰ طعم رق اذا را کو 2  
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 ندروک ذم تیک وب رماح ( تک ولاو ) هدتننزو هدحم ( دتک ولا ( یدنل وا کو

e ومو ةتکوم لم لاش رارولوا فص و هنغر وق امرخ یشفلکب ردلعاف مسا 

 ندهسانو م تدش ( توکولا ) ردلوم هنساعدا صاح فصو یریک ذب هتکنم

 تلولا ) اهدک یا توکوم لجر لاقب روند هبیشک شلوا ریفتمیسهمشب یشان (
 الو هقح هتل و لاش ردهنسأانعم نتلسک | یی هنسن رب هلن وکس كمالو یھ دل واو

 تل وا لاق رد هتسانعم تلو هدنزو ح الیا ) تالیالا ( هصقناذأ يناثلا بابلا نم

 ردقمو فو رععشفلهزادنا هدننزو توقوم ) ٽوموملا )هصقن اذا اب ایا تلو هقح

 كناهو یحف كواو ( تهولا ) ر ردقم فو رعم یا توموم رک لاق رد هنساثعم

 3 بابل ام اتهوهتم هتهو لاش ردهنسانعمقمردشةصو قمردصق هریراطرب لوکس

 هطبه رونید هرب ا یغاشا شا هدننزو هدهو ( ةتهولا ) هطقفضاذا یاثلا

 هنسانعم
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 هنسانعم كليا دیدحن و نییعت صوصحم نامز نوجا هتسنرب رولوا ردصم تقوو یک

 ةولصل انا ] یلاعت هلوق هنمو هيف لعفن اتفو هل تلعج اذا تدحوک اذک تقو لوقت |
 تافوالا دودحم ىنعي تاقوالا ف اضورفم یا [ اتوقوم اباتک نينمؤملا ىلع تناک
 كيم ( تاقیلا ) ردلکد راج یبارخا ندنتفو لاوحالا نم "یش یف هک یدلوا ضرف

 ردتقو نانلوا نییعت نوحا صوصخحم لع دارم هک رد هنسانعم تقو یخدو هلک
 لاق دقو تقو هل لعج یذلا دعولاو "یشلل بورضلا تقولا تاقیلا تغارلا لاق

 كناقیمو رولوا ینبم هعاسنا قالطا هئوقوم ناکم سپ "یشل اتفو لع یذلا ناک
 تیرادقمو هنسانعم دعوم تقو رولوا نامز مسا تاقیمو یدیا تاقوم لصا

 كجاج هک ردندانعم و لا تاقیم رونل وا لامعتسا قرولوا ناکم مسا ليس ەقالع
 تاذ قاع لهاو ندهفیلللا وذ هدم لها ردت رابع ندلم یرافدنش وف ما رحا

 ندفباررلپ رحم و ندعض وم مان لاا نع لهاو نرق دم لهاو هفج ماش لهاو قرع
 دید تقو نوجا هنسنرب خدو هدننزو لیعفت ( تیفوتلا ) رارولوا دنمارحا
 یلاعت هلوق هنمو انیح هلردق اذا اتیق م اذک هتقو لاق رد هنسانعم كليا نیعتو
 مهلوقکو اولاو ةزءهل) نيب بقاعت برعلاو تتفا "یرقو [ تتقو لسرلا اذاو ]
 لعتفوو هنع هبوار قو فاقلا فیفخو واولاب رفعج ولا ارقو تدك او تدکو
 نورضح یذلا ابتقو اهل نبع یا ءریسفت ىف یواضملا لاق دقاولا نم تلعوف ةنز
 تناك یذلا ابتاقیمم تغلبوا هلبق مهل نيعتيال هناف هلوصح مالا ىلع ةداهشال هيف

 تفو نییعتو دیدح هروک هلوا قش ردشفلوا ربط هن وک ییا تیقوت هدارو مه رظتنت |

 هر وک هلوا رد سریقم هل | قلف یهبذم هند ود تفو "ییشرب هروک هب ین ات قشو هلا

 هسلفنل اف رظ "یشلا لعح هدلوا هحو رولوا عقاو رامضالا نود هرزوا تاوذ

 رد رالوعفممسا هدنزو مظعم ( ثقولاو توقولا ) ردجرا ندیناث هلغلوا یسهیاش

 دودو دودم یا تقومو توقوم تقو لاق ردکعد تقو شلوا نیعمو دودحم

 یدنلوا رک ذ هدنوقوم باتک افن [ 6 هت رولوا فصو مش نالوا ورا
 ندنسهدامتقو هدننزو سلجم ( تقولا ) ردندابو یرلدقوم هیج وت 1 ؟سعیضاق

 هک ردم وسم اصل ندح ابصم هک هل وا م ولعم ردناکم مساو یی ردصم عب رد لعفم |

 يع نیع هک رولک هدننزو لعفم یه دصم هسیا ندیناث باب رکا لاس الث لعف |[
 زکاوردذاش یسهلوقم هرذعمو عج سو رولک هل مک تیغ ناکم مساو نامز مساو ۱

 مساو نامز عسا # یو رفم ارد اچ 0و محف هدنردصم هسرولوا فعاضم |

 نامز مسا ردصم هسا واولاب ءافلا لتعم کاو رول وا روسکم هرزوا سايق ناکم 2

 رخآ اهدحا اضه و رول وا روسکم رلعسا و ج وئفم ردصم یک ماس هسیا ء

 0 ۱ لوا
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 ۱ ل را ۔ددوخأم ندنو قالطا ینو هنحالم یک فعض نم

 | هتسهعوا ناشرو هلیعط كواو ( ةتولاو ) هلدددت كن ةيقوف یانو یعضو یصف كواو

 سصعلاتقو و رعگلاتفورونلوا لامبعتسایر هل وا دیقمو فاطم هلع لوا اعاد نویکن آ

 كنون ( تابلاو ) هلیصف كلون ( تيبلا ) رلردیا هلاما فرط رب ندفرطرب هلقمردقا
 | ددنرابع ندکعد روم وک یمهلوقم نالبفو نالسرا ذکر د هتساتعم ريزو ریز هلی

  بابلا ااو ایمن تبت لاق ردنا زوهظید نمد عج هدتلاح دنیکو مثخوب

 1 دادش ( تابلا ) زولوا نود نورد تیبن هکربد حرا روو رز اذا قافلا
 یاد روم وک بو قاج" یا ثامن راج لاق روند کشا نالوا ررکک هدش هدننژو
 ا از هدارو راز یا تاب دساو لحر لاش روند ةناویو ھاسا
 . ] داضلا ن قحالو رونلوا قالطا هنالسرا تابثو ردلقم قالظا ید هل هدا سفت

 ق هدرلنو هدنزو رب ( تهلاو ) هدننزو نسحم ( تلا ) رديغسا یس رف تك هسک مان

 . زا قلح زونلوا قالطا ءزاغو هدننزو قحا( تهاشا ) رووا قالطا هنالسرا

 | لیام ندتفاو فعض هکردهنسانعم تو هدننزو تب ( تل ) هتسانعم

 لعو فعض نم ليام اذا اتو اتو تینو و لاق ردیایو یواو ردکلیا
 ۳۹ با هدنسهدام تس یو فلوم ردندنس دم ب دولا یرتفبا یتاتلا رب زعلا دبع ن

 1 عقاو یتالا میهاربا نب قحا هدر ضعت هداروا نکل یدییغلیا مر هدننا ونع

 یاب تا هروک هتنای كراو رو) وا با وص هزوک دف ےن هدنزوص و غل وا

 ردعض ومرپ هد٠رضب هللا هح

 ا هد ر زب هی وکس كنهدح وم یایو یخ كواو ) تب ولا ( وا ولا لصف 3

 | ( تولا ) ماقا اذا یناملا بابلا نم تو ناکلاب تبو لاقن ردهتساتعم كليا تماقا

 | ندرباسو روتند هیرق كکرا ینعب رح قاس هروک هفل وم ناشروو ردرلتسا هکرونید
 هشيم ضعب هکرذشوق لزوکرب قوطمو كجویب ندنج رکوک یابی هروک هزمقیقح
 هدرلتس وو قووقسوف هدرلراید مزبو هتخاق ل1 کا رردبا اونا هدرلرب یمهلوقم

 هناکح هلا رح قاس ندننوص راب رعو ردهیاکح ندنسعوا هک اردا رعیعت قوقوق
 توانولا هتذخا لاق ردیعجكنهسوسو ردیفدا موهدننزو سواسو (تواعولا) اردا
 (تقولا ) ردینبم هتغل نالوا لدت ندنس ءات هروک ها تكحراش شواسولا یا

 هديا رو ماکنه هدیسراف روند هضو رقم رادقمرب ندنامز هلی وكس كفاقو یحف دواو

 وهو هتفو یم لاش رووا لامعتسا هدیضام نامز یرنکا وو روند غاچ

 زیست هلیئرابع لمعلا ضورفلا نامزلا یاب هد راصب فلوم رهدلا نم رادقم
 دولوا ترایع ندنتیاغ كنامز نالوا ربدقتو ضرف نوجا صوص لعرب هکردفلیا

 ان CN اینجا A سا بر یا نا یا
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Eكنون ( تقنلا ) رولوا وبوق ندماعط نالوا روبعت جاموا ىنعب هی  
 مظعلا نم ملا تقن لاقب ردهتسانعم قمراقيج كلغ ندکک هلیوکس كفافو ی

rs0 كفاکو یحعف كنون ( تکللا ) هنم هجرعا اذا لوالا  
 هدنماکنه رکفتو هشیدنا دارم هکردهنسانعم كلبا ربا هدنا بوروا هرب هلا قوبج
 ناشنو را هدنآ بوترود هری دصق الب هلقمرپ دوخاپ قوبج و بوج نالوا هدلا

 هب ابی اذإ لوالا بابلا نم اتكن عبصابوا بيضقب ضرالا تکن لاقي ردکلیا

 سرفلا م لاش ردهنسانعم كعرکس كرهدیا واترپ یرقوب ندرب تاو افراق
 ردهنسانعم قلاچ هرب هرزوا یمافق یهسکرو هودعق ضرالا نع وب یا تک

 هدنکس رد كن هود ضعب هدنن ز هتک ا ( تک اثلا ( هشار ىلع هاقلا اذا االفتکن لاق

 یسکوک کک تسرپد نالوا فرص لوا نکررو هکرونید هنتلاح فارحا نالوا
 هدنسکو ک هک هتن رردنلهرب بويل هراپ. ااج یاروا هلغفقوط بولاچ هنی راناپ كنسهرهم
 هتکسرید هفلوا رونقوط هننکسرید زا رد رخا ةا کلی کا كنه رهم تالوا

 هجو رلنو لصا ردرلشابا نایب هرزوا هحماسم یو یرهوجو فوم ردبا هراپ
 تکنزاح تکان ربعبلابو ساسالاق لاق رونید هثتلاح فارحا لوا هرزوآ روک ذه
 كنو رولک تاکن یج ردیفدارمو هدسزو هطقن ( کلا و 8
 نالوا عقاو فلاحم هننول هدهنسنرب هطقو هتکن وبشا یک مارو همرپ هللا رسک

 ندنو هيلع ةنكن نالوا هدهرابع نمو یک لاخ ردنرابع ندناشنو ندکتب هدرخ

 كنسەل وقم قو هنآ ضعت هتکنو ا هفيطأ دناز ندق وطنم هکردذ وخ ام

 لاقي رولوا هدنلکش هطقن اصاج هکروند هناشن و را هیش هسایو رک نالوا هدنزو
 ضارعا اعاد هدننزو دادش ( تاکللا ) اف حولا هبش یهو :رشک ةتکن ةأر لا

 ناعط یا تاکن وه لاق رونلوا قالطا هیسک ندا نعط هلقلزا ردناپز هسا

 كعشود هرب هرزوا یسافق هسکر هدشزو لاعتفا ( تاکتالا ) سانلا ضارعاق

 هدننزو هئدحم ( دتکندا ) طقسف هسأر ىلع ءاقلا یا تکتناف هنکن لاقن ردهتسانعم
 ریبعت شفل هجال آ هیلش هیلوا بوشود كباحماج هکرونبد هنغروق .امرخ لوش

 یدیسلیا لرش هللا سب فل ّوم باطرالا امف اد اذا هتکنم ةبطر لاق رولوا
 یش لوک ام هک ردیدآ تابنرب هدننزو تم“ ( تغلا ) یدا رولوا هدازا ندفلکت
 یدرفم هنسانعم نوحالم روند هنبراهفیاط یبههک هدننزو یتاود ( یاوثلا ) رولوا

 یوو رونلوا حالا هدنسهدام ىلاعت هللا ءاشزا حالمو هدنزو یطول رد ینو

 كحراش رذیفدارمو هدنزو سان هلفیفخم ( تانلا ) رددوخأم ندا یاتعم

 لیدبن هيات نیس هدنتفل نم هکردموسرم هدرهزع ودبولقم ندنیس ءا هروک هتئاپ
 کیا یشات ندفعض لاک هدننزو توف ( تولا ) رارید .تات هدنظفل سان زرا
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 كنیعو ىف كنون ( تعنلا ) تصنب نا بلط اذا هتصتسا لاق ردهتسانعم كتسا
 " كمربو ناشن هبا داربا ینتفص ینیدلوا فصتم یتعب كلبا فصو میشرب هلی وکس
 هحرک قرهلوا فدارم فوم هفصو اذا ثلاثلا بابلانم اتعن هتعن لا ردهنسانعم

 فصوتعنلا لاق اک ردشلبا صیصخ هنسح فصو یتعن رثا نیا نکل ردشلیا مسد
 ءو تعن لوقیف فلکتم فلکتب نا الا عقلا یف لاقیالو نسح نم هيف اب *یشلا
 تعنو هلوا لوم هلامعتسا فرع یوق كرمثا نبا هکر کم میقلاو نسل اف فص ولاو

 هیبوو رووا قالطا هلا قباس یننارقاو لرکوب هلیسهدایز بولوا یوص كب
 یدو هدننزو "لاعتفا ( تاعتن الا ) قابس قتع یا تعن سرف لاقب ردردصلاب

 هلیس هی لعاف مس ۱ ( تعلا ) هفصو اذا هتعتنا لاقي ردهنتسانعم كليا فصو

 هلیحف كراون (تتیاو تیعلاو ) هلییوکس كنيعو ىحف كنون ( ةتعنلاو )

 رولوا حودعو توعنم هدهنسلا هک رونلوا قالطا هآ قایسو یوص هدرلزو
 تعن لاقت ردهتسانعم قلوا كركو و سنج تیاغب تآ هدننزو همارک ( ةتاعنلا ) |

 قرصت ندیاپ یحی درد هدانععو و اتعن ناک اذا سمعالتا بابلا نم ةتاعن سرفلا

 تاسو بولوا صوصحم ههمزیرغ لاعفا سماخ باب ارز رذلوجم هنفلکت كملکتم
 تّیسیا ییفص و دیش رپ نده سکر ) تاعنتسالا ) رول وا ییسط و قلخ هرو زم

 لردك كنمزبه (تاعنالا ) هل هفص وتسا اذا "ىلا هتعتتسا لاق ردهتسانعم

 تروریص هزه ردهنداتعمقلوا فصتم هللاجو نسح بجوم یحدمو تعن هسکرب
 هدشزو ربما ( تیعنلا ) تعن یتح ههجو نسح اذا مالفلا تعنا لاقي ردنوحما

 هعرح ( ةتعا ) ردرقل كلحررب ندتعاج یول ن هماس قبو ردیقل رعاش ییا

 هک روتلوا قالطا هربلد نالوا ردقلا عیفر تیاغب هلیتهج لاجو نسح هدشنزو
 نساب ینعی دعف لا ةباع یا دتعن ثكتماوا كدبع لوقت رولوا یودع كسكر ه

 یحف كنون.( تغنلا ) رديدآ حضومرب هلیراهینب عج نیتعان دوخای (نوتعا ) لاو

 نم اتغن رعشلا تغن لاقي ردهتسانعم كمکج لیق ندندب هل وکس تی همحم نیغو

 هلئاحف ( ناتفتلاو ) هلیئوکس كنافو ىف كنون ( تفللا ) هبذج اذا ثلاثثا بابلا

 ۱ ردذوخأم ندیآ یانعم هکر د هتسانعم قمرابق بوشیش ندقلنغ راط دوخا قلراط

 | هدهرباس تاهمآ ابضغ ز عفنوا بضغ اذا ىناثلا بابلا نم اتفنو اتفن لجرلا تفن لاش

 . ردهلنا تراشا ید هدنسهدام تیت ابرق فلّوم 2 ردم وبس رم ید یس هلک تيقن

 قعتبای هنفارطا كن هرعت اروح دوخاب قمانیف هلدش و رهن تیفو ناتفنو تشو

 | قرلا قزلوا تلغ اذا ردقلا تعفن لاش رولوا ندقمانیق قوجا هکردهنسانعم
 | ردهنتسانعم قمقلاق بورابق هلغنوف وص هنسهلوقم هتساشنو نوا تفنو اجناوج
 | عونو, هدننزو هدیصع ( ةتيفتلا ) عفنف الا هیلعبصاذا هوحأو قیقدلا تفن لاقي

 هک ردهاعط

 تست تن ی ی



 ۳۳ al ةا او ا تو سصلاخ ی مت و لای رد هتسانص

 هدرلن و دل _یضف كنون ( دتیعلا و )دلش زور بار ) تاعلا ( زد ردصلاپ

 وه لأقب ردشلوا هدیشارت هنبرزوا كن آ . ناسنا هکایوک رد هنیسانعم تعیط
 هک ردهنساتعم تیثن های و ةعیطلا يا هیعلا و تاعلاو تعلا م رک

 تيئن ید و یف كيو ) تيعلا ( رود ۵ یدلکیا هیس هب قلوموک /

 رولوا قالطا هضارط تیصو اتش یا ابو e N وقت و هناا

 لاق رونلوا قالطا هنغنرط هباد شقک شغسآ یرارانک و, هثساتعم ظش
 قالطا هیسک نالوا لیخد نده رعص هتغاج رو هفو رخ بهاذ یا TE راح

 ناو و نوز ندرقس و ربس و هيف ليخدلا یا موقلا تی ول لاش روت وا

 هلیعص كيوت ) ةتاعلا ( ینم یا یخ ربعب لاش رونل وا قالطا یهود, شاوا

 هدننزو ربنم ( تبلا ) هتسانعم هشارتو هارب رونید هنشالطو هنس هقن وب جافا

 رونل وا قالطا ید هتل آ قو شاطو رول وا رییعت هدنرروتید هتل 1 قو جاا

 دیلو ردنداسا هدنزو ربیز ( تیحت ) ردیدآ عضومرپ هلپس هو عج ( تیاصلا 1

 كن هم یاخو یخف كنو ( تّصلا ۳ اتاق كنهسک ما رحز نا ةلبح تری نا

 ندکمروش وید هاد هلیراقم شوقو قعوا یهنسنرب هکر د هنساعم ا لینوکس ۲

 بطارتاطلا تخ لاقیو هرقن اذا لوالا بابلا نم اتع "یشلا تن لاقن ردنرابع

 لاق رد رابع ندکعد تا هل راقنم شوق ید ا بیت وق و هرش اذا

 لامتسا هنسانعم قلب امرخ اقرب ندتسو مو ریل تعجب اسناد و "یشلا تخ

 ییدلیوس كنم سکرو نین روا ةرم هلم ذغا اذا ءاعولا نم تخم لاقي رولوا
 ړولوا لامعتسا هنسانعم قلوا لصاو هنسهوا بورپ دشارا يک کرک یزوس ا

 یوکس كداصو یعف كنو ( تصنلا ) هاصقتسا اذا دجال لوقلا ت لا
 توکس نوجا عاتسا یرخ مالک ردملکتم دارم هکردهنسانعم قلوا شوماخ

 هدننزو هعرج ( ةتصنلا ) تكس اذا یناملا پابلا نم اتصن ماکتلا تصن لاقت ردکلبا

 هلیرسک كنءهرمه ( تاصنالا ) رونلوا ریبعت همص وص هک روند هنتلاح توکس ردمما
 بولوا شوماخو تصن ییعع لحرلا .تصنا لاقي رد هنسانعم قلوا 9 شدو |

 دئصتا لاقب رولوا صاح ه ردهنسانعم قموط قلوق و كموآ نیلیوس | ۱
 لاقي "ردهنسانعم كلبا تاکسا یملکتمو هد ععساو هل تکس یا تسناو 1

 بیش هک رونلوا لامعتسا هنسانعم نو یسهلوقم قلاچو هتککسا اذا, دتصنا |
 3 ینیدو مدننزو لاعتفا ( تاصتنالا ) هيلا لام اذا وهلل تصنا . لاقب ردن

 ۱یت روکش ڭكملکتم ) تاصنتسالا ( تصن عم تضتا لاش رد هنسانعم : و

۲۳ | 

 ی
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 رهشیدح یانلا تاب ی ا ب دم ندنن دو نوا 2 هدد

 ( ةتتلا ) ع اذا اصضغ ه رخ تن لاق ود هنساتعم قمالفو بو رابق بوش

۱ 

 وسنه ندنکیدلپ یتصاوخ شیافجف تاباب قابلا دع ندجا ندنردجم :تلذک

 | صن وا رد هل یض كنون دک تالا نح رلا دبع نن نیتسح ندارعشو زدشنوا

 || دج محرلادبعو ردشفلوا تبسن : 5۱ هلکلیا دلت ندهنابن نب رع نب زز علا دبع
 3 والجار هدننان یعضو خف كننوت كن و ردفو رعم هللا تیطخ هک هنا نی لیعس نت

 ردهدشزو رايز هک یزو را تیب نب نادبعو رزدتساو رکا یک و ردشيلوإ

 ۱ و هتسانتنیمایف کک رگ هدننزو تیک ( تیا ) دیدند

 . ]| ف فوم هحرک تتفنو تشک يا ایت :ردقلا تن لاقي ردهیانعموب ید تیفن
 یحق كنو ( تلا ) ردشلیا د جراش نکل ردشلیا E ندایفن هدنسهدام

 یزلکیلد .نورب یشات ندبضغ طا رفا هدننزو تیک ( تیتلاو ) هدیدشت كناتو

 كار دم رکص نکیا تب رشم هریک ابو ییظن لصا نج هسکرب هدنزو هلزلز

 ۱ ( تیتتتلا ) هفاظن دعر زدقشاذ| لحرلا ت ا لاق ردهنساتعم كلا اد قلرادمو

 رىا تش ب لاق رد: هنس انعم كلبا ريسفت و نا یربخو مالکرب هدننزو لیعش

 هوا ییادخ نالوا هدرایف ضعب هللددشت كناتو ىمض كنون ( ةتتلا ) هرم اذآ
 ̀ تن لصف كن هتلتم یا و" كيون E ( رولیکرب أ فوص رومغل کروند هکلد

 ۱۳ ۱ تب بلق وهو حارا بايلا نم ات ملا تش لاش ردبولقم ندنظفل

 | لاش ردهتسانعم قغوب جاغا هایوکس كنهلمهم یاحو یصف كنون ( تحلا ) مدقب
 | هک رید جج نم هار اذا میارلا و لوالاو یاشا بابلا نم م دتحم و د وعلا ت

 ا

 3 مت هک را نمک يا ضا هد رج الطضا ردولنا نحت ید رقم ا | یخ یا
 دبع الث یک ییدلیا بیر جاغارب پودا تع یجاغا کیا كرکلود ردنرابع

 هذتنسن هسیقلا هما و يردبع هدنسن هرادلا دبع و یعشیع هدتتسن هنس هلق سعتلا

 قلصو لهص لوق قلصهص كلذک یک یرلکدید لع هدنسن ههللا متو یسقرم

 اإ ةو هلدج و هلو هقلوحو ردنوصم ندنرلظفل بطح قش بطعقشو ندر هلك
E Fhe,لیصقت هد رهزعیطویس ردندبابوب ردنوصم نړنراهک  

 1 نوتعتو ] یلاعت هلوق هنمو رونلوا لامعتسا خد هدقغنوب شاط تح و ردشلبا
 چ لاق نوته ینعع وهو فضا عابشاب ینعی نوتاحتو نسطا ًأرقو [ ويب لابطا نم

 1 رفسو ریسو دهفنا -عابشا نواعت دازو اللا حب نوتعثو نسحا 1 رقو رب اصیل ا ى

 1 د ر :لاش رونل وا لامعتسا - هنساتعم-تلعا لوزهم و نو ز ییاویحو ناسنا

 اذا الف تح لاق ا لامعتسا هنسانعم قمشو قلاچ هود هاضنا اذا. رتعیلا
 ` ےس
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 هزات هدننزو دوعف ( توشلا ) ردقلوا هدننزو دعقم سايق هل غ لوا ندلوا باب

 اذا اتوب ةیراملا ید تی لاقب رد هنسانعم قفلقشغ ۲ بونلی مون یس 2 ریق

 شمت ردلوعفم مسا هرزوا سایق ریغ ندنسهفیص تابنا نالوا درم ( توبا ) دہن
 هتدنا لاقي هدننزو م کم ردقلوا تبنم نالوا سایق هدنو رونید هبهنسن شلروتیو

 لامعتسا هنسانعم كلبا هدروریو كلسب هدنزو لیعفت ( تسنتلا ) توبنم وهف هللا

 تس لاق ردهنسانعم كمکید تاب دوخاپ رعثو هابر اذا یصلا تب لاش رووا

 ءرجش كوپ و كچوک اقلطم نتب هدرب رولوا مسا تیبنتو هس اذآ لاو را
 رج و ؛رتسو توا نالوا ندناش ك ( تباثلا ) رد زا اج هد هل رسک كلان روند

 ن لع و یسدنالا تبا نب دجاو دیز نب تپات ردندامسا تیاتو روند هنشهلوقم

 هکرونلوا رک اعابنا هنسهک تییخ هدننوو وما ( تینا )رد راد ۱
 هدن تو سپسخ یا تی تیبخ "یش لاق رولوا كد رتکو یدو ربقح كب

 وو بقرب ( ةعتانلا ( یدیا كلام نب ورع یسا ردیقل كنبردب تعاجرب

Eاشن مهل ًاشن یا ةتبال مهل تب لاق روتلوا قالطا ءرافص دالوا ندا دوهظ  
 سصب هرهد لفاغ ندلاوحا و روما زونه هدننزو تباوث ( تباوللا ) راقص
 هنسانعم ثادحا راعا روئوا قالطا هرلناوجو هزا هبا شمالبا قیسیسه رو
 هبیوشح هکرید حراش ثادحالا نم راعالا یا تباوت مه لاقب ردیعج كنهتا وو
 ( توبثیلا ) ردیبم هنئودح كنب رلبهذم هدمالسا قالطا تباونو هتبات هنسهفناط
 بورخ رجش لوق ىلع رهش كویرب هقشبو روند هنحاغا شاخ هدننزو روقعی
 ( تئاشلا ) ردشغلوا ناب هلیعوت یاب هدناد رقم ردیجافا یزونپوب یک هکر دیعسا

 یراج هدنرلحاو هدنرارانک ناتسبو الرت هکردهنسانعم ناحل داضعا ردیعج كلب
 هکرونید هب و زاب یرلکدشا هنن رلئاپ ییا ود نوساط كرلقر < كج وک نالوا

 هئیهلاب یخدوب هک ایوک رولوا یک یرارونس ناتسب و الر" رونلوا رببعت زرم هدیسراف
 ردطاغ ی را ەەن نایلفلا ناصغا هلو و داصو همحع ںیغ هدارو رد ر.سق تاب

 یهو ةربدلا داضعا ساسالا ف لاق رديعج كدطع هک ردقلوا داضعا نالوا می

 ناحلفو ردموسم هدناونع داضعا ید هو اس تاهماو ءالا كسم ىتلا اهرودح

 رد روطسهاح رصم دک هک ردیعج كن هیفاس هکرونید هعرز "قاوسهلیض كاف

 یتیاتلا یرمصبلا بد وا زب زعلا دبع نب لع نشدم ردعض وهرب ہد ەر ےد ( تبا (

 هده صب هدننزو یراکس ( یاب ) ردعضومرب هدنافع ( تبانلا تاذ ) ردنداروا
 كن و ( هان و ( هدننز و هبات ) هناس و )و باھ” ا ( ردعض وم رب

 هدننزو هنیهج ( هو ) هدننزو تبس ( تلو ) هدنزو رببز ( تیبنو ) هلی
 تبث هکهتن ردهلبا هثلثن یانو لوق ىلع رده يباع كاعضلا تن ةت ردندیماسا
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 لامعتسا هتسانعم كلا كولش هشرط رهو هتم ره اورپ ی هدننع یلط كنهنسن رپ

 لوزهم و بهذم لک *یشلا بلط قف بهذ اذا لجرا تاتسا لاقت روسلوا
 اذا لجرلا تاتسا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كمرومس هني هرکصندقدلوا
 رلرید هلا تخرتسا ارز رد ذوخأم ندنسانعم ءاځرسا ید وب لاره دعب نعس

 ردصلاو فلاحم هنسهللاغ تداع فوم هنسانعم ةدشلاو قیطلا دعب تئسحو تلهس

 سايق هحرک ردمهفنم قلوا ینبم هب هتکن رب هلا هلکلیا مسر هلی رابع تاسلا
 یداربا روکذم هحورب كفلوم نکل ردقلوا ةتاقسا هرزوا ینای كحراش نالوا

 قلوادراو قیوعت الب هرزوا سایق فالخو ارهاظ هلغلوا نمضتم یهقیقدرب هلا

 هعضو كنظفل هلغلوا عرش فالخ هکلب عبط فالخ توم بلط هاو ردک رک
 ردلک د دیع قلوا تراشا د تقفا وم هعبط یتفلاحم

 هدننزو بین ( ثیثللاو ) هلیاوکس كنممهو یصف كنون ( تأنلا ) ٤ نونلا لصف
 هج ول زاوآ ندنیا لوق ىلع رد هنسانعم كماکيا هلا یدنقص هکردهتسانعم تین
 كاتسهلوقم نالیقو نالسرا هکلب ردلکد یسیدلکیا هتسخ ونو ردصوصخم هکملکیا
 ردقح هلوا یدلکیا ندا روهظ هج ولسس یک یدلر > ندراردتص هدلاح یرلقدنای

 2 a ید دمدآ دد كب رد رف هی اوموک تولوا ۽ و هدنمسق یدک

 سم لا A كلنا دج تأنو نینالا نم ا RR قم

 تبس ( تننلا ) رونلوا قالطا هنالسرا هدنزو دادش ( تاثلا ) هدسح اذا
 هدنایلواقاس هدعب روتید ه هنسنره نتب هدر رد سنج مہا ۱ هکردهنسسانعم تاب هدنزو

 هک صراف رووا رببعت توا هکردشلوا ف هدنالوا لوک أم تاناویح هکلپ

 الا تب : لاقب هنسانعم قلوا ولتوارب رولوا ردصم تابنو تبنو روند
 كنه زمه ( EE لاق ES كت تواو لوالا بابلا نم ااو

 لاقن رولوا مزال هنسانعم ك تواو رد هنسانعم قلوا ولتوارب دوب هلیرسک
 تونم وهف هنا هتنآ لاقب رد هتسانعم كمروخو لقبلا تبا و ابا ضرالا تا

 وبشا هکرید مجرتم یک بوبع وهف هبحا رد هرزوا سایق فالخ توینم هدارو
 درع ردصم یال ردصم رلضعب هدنسهع رک هبالا [ انابن ضرالا نم مكتبا هاو ]
 تردق دوخای ینبم هنیرلفدلو اغو وشن یحمرد ریدد یدن وا عضو هنعضوم

 یظفل ناب رلضعبو نوجا تراشا هنبرلقدلوا انعمرب یک تاب نامہ تبن هبیهلا
 منی نابنا مکتبا هکردنعضتم یک اتحا تعنص هدندنع نایب لها و رایدید ردلاح
 لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم ك یلیق ینیساق كنالغوا هزاو رد هدنکبس اب
 ارز ردذاش و و وقطاکم مسا E E سلج ) تملا ( اع تس اذا مالغلا تسا

 هبا
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 نالوا عقاو ه روق یشاوم هدشزو ` لالطب لیض ترم 3 ناولل ( دو الع

 یشاولاق عفو لاش ردتخل هدهلیعت تيم رونلوا ریبعت نیغزر و هکر وتید" ا ٿوم

 هماقا( ةتامالا ) ردلمگ قاوا زا ردشغلوا نا . قالطالالف هد ةا نکل ناوم ۱ ۰

 اذا ةقانلاو 3 طا تتاما لاق راد ةن اعم كلوا یدل و تكناویحای الئاسنا هدن زو 1 ۱

 تاما لاق رد هن تسانعم قاوا كاله یرلیشاومو باوذ كيه سکرو اهدلو تام

 تاما لاق رد هنس انعم كمردل واو ا ین ۔اذکو .مملباف تولا عفو اذا موقلا 1

 كليا ناعماو هغلابم هدنصوص- یسرشپ بوداسف كنهنسن رو هنوم اڏا یشلآ

 ( تواقلا ). هنالغاو هجضن ىف غلاب اذا محملا تاما لاقي روئلوا لابعتسا هنتسانعم
 لا ولوآ قف یدک: ودندن لافت هکر دلعاف مسا ندنوامت هدشزو توافتم ||
 توک رهالخ ردنفل وا قالطا هیفوص ییا رم تام و رد هتسانهم كمءروتسوک 1

 فلذک ییدلبا راهظا تفاصو فیض ناکنالوا توم راما نت
 ثیدح ay رد بم هان هلک الم ییدلبا تارا ینروص شمک نداد العفو الوق 1

 (ناتوملا )ى آرا كسانلا تواقلاف [ نیتواتمال و نقر عم دمع باععا یکی ]سیا ٠

 روند هب یشک نونجو هب ینک نیغیاپ ردفص و ند هوم یآ یرکذ ەدنى زو نا رکس 8

 ها ومهدنش وم رول وا قالطا د أ وفل انا وم یشکد یلبو نهذدنکو ىغٽ زاغ هلتمس انم وب 4 :

 ةلیض كوم( ةن ولا )داژفلا ةناتوم ةأرماو دیلب یا داوفلا ناتوملحر لاقب هلاه روند |
 لصا ردنا تدفن ند هضراع ضع یک یطرع عرص هکهتساتعم یثغ روند هفلقیاب
 نون رونید هکليلدو یففلا یا دنولا دغا لاش زولوا ری 0 1

 راضعب یدنلوا رک د هدنلصف تام هکدتن ردیدآ عضومرپ هدماش شیدا هتومو هتساتم ||
 كيم ( دتولاوذ ) ردشابا رارکت هدارو فلوم نیم هنکیدلیا تیاور ره الب ۱

 هرداہب لوش هدننزو دیفتسم ( تیقسلا ) ردیمسا سرفر نم وفا 0ا یب هلی |

 هئوم هک ایوک هیلبا تالابم اعطق ندنوم هدنماکنه لاتف و كنج هکرونلوا قالطا |
 نوعا صوصخ ربو ثوملل بلاط عاش یا تیتسعوه لاقش هلوا ضرعتهو بلاط

 یچس ص وح حا رفاو سه بصن بونشود یک کرک هدنب اط :I ندنکلاہت لاک

 ندای هدنروص ینیدلوا بایرفظ کا یوم هکر وند
 كنغوبف هطروع تیئسمو هل لسرزنسم یا سالل ترمس وه لاق رول وا بیصن ف |

 تاقسا هکردذوخأم ندنسانعم اخر تساوو رونلوا قالطا هراز هجا نالوا ,دنحما /

 رص وشرق ةنمش د هدکنح هدننزو هلعافم ( ةتوامملا ) هنسانعم یخزتسا زرد "یشلا 3

 هراص اذا هن رڌ توام لاش روث وا لایعتسا هنشانعم كلبا تم واقم ها تابلو

 نکلا ردمو س هدناوتع وب هدرا هسا هج رک هکر ید ح داش (تاتسالا ) هاتو 11
 | هلتیسانم و رد هنسانعم لمسنا مول وا ها و د ءاه تب در سا نالوا باک ۱

 تبسم حس EE CPE ی مع تن سس



 هیوقیوآ سماخ رووا قالطا ههودناو نزح ندیا ریدکت ینایح عباد [ قولا
 . | رونلوا لاصتسا هنسانعم كعروح و رونلوا لامعتسا هتسانعف نوکسو رونلوا قالطا

 رووا ریبعت ولوا هکرونبد هبیشکش لوا هلیئوکس كلاي (تیلاو) هدننزودیس (تیلا )
 تيفو رود هی [ شلوا لسعفلاب هاتف تیم لوق ىلع روند هد ص هدیسراف

 : لج ولوا غ هک تارا هدندد كلوا ن < بویلوا زونهتئامو ها دب دشت

 دف فو دندشتر ولک نوه و نونیمو یکی رج رولک یوم و تا وما یج رول وا رعبعت

 كنسهلک تیموبشا تینا روند تیم كلذک دافرف و ددشنر وند هتیه و هم هدن رلذ وه

 یاد تیم - هل قم ه دعد یدنا وا ماغداو تلق هب اب وا و هدننزو لعیف یدا توی لصا

 تارا در وک هاب Eas ردنوعا روک ذم قرف دوخات فیفا یف رلیدند

 نم ردل ومع هند هنن ی رحو ید ص یومو یکتایاوآ تس ز دففح هک ردیعج كسب

 القع ثانا دا دقت تایسمو فلان ون هب راقع روک ذ نوو ردیعج لقعي

 ندناویخ یوگا كناب و یف كيم ( دا ( ردن وجا اش ناویح لفيف و رد وا

 یرهطم كن آ حد هکدل وا شمانوا قخال جد قد 6ذ کا هک روی دن هد رم لوس

 تاقالطا وو یک نویق سشلؤا هفنا فتحال شم رونلوا ریبعت رادم درم هلغلوا

 "دل سک كم ( دنیا ) رد هیععا ءاه ها دن دشت رد همه لنصا كنوو ردناد هی چ

 تام لاق رونل وا ریبعتهلبا شولوا ندنآ هد راسل ردلادهتتیه تلاح ةکردعوت ءا
 رذلد هدرم بحم ه هکرد هدنلیوأت هبلق ثوماام ردبهتلعف ( هتوماام ) ةنسح هم
 ا فندق نایتوا تلباق هلش فتو دایر هدتسانعم ارز دونلوا كد
 همول وا ردع»ا هدنزو بارغ ( تاولا ) هبلق توما ام یاهنوما ام لاقي زاغل وا

 رونل وا لایعتسا هدوم مو هل وا لندن هفیص للع هک رد ناش هنس ادهم تومروتسد

 لصا كنوو یب E ځور یی روند هب هتسز نسزاچ هدنن زو باح ( تاولا )

 تعارز كتهسکرب ینیعب هیلوا یکلام ك 1 هکر ونید هضرا لوس تاومو ردردصم

 وهف اناوم ایا نم ] دوتا هنمو هلوا هیارخ بوپلوا هدنکلم تح .یکتئا رنو

 دجا کلم املعشرجالو رعت ملو عرزت ۸ ىلا ضرالا تاولا ةياہنلا ق لاق [ هقحا

 . رمشنالو نان ولا رم رسا ٭ لا دنم و ردکم د زسن اہک ردیفل احكنا ويح هل اف (نات ولا (

 تا راقع دام سی باودلاو قیفرا ژبشنال و رودلاو نیضرالا رشا یا * ناویطا

 تعارزو تشارح زونه هکرونید هضرا لوش نائوم ضعبلا دنعو ردقحهلوا
 هلل ضرالا تاعوم ] ثیدطا هنم و یک تاوم هل وا شماغل وا راعاو ایحا هیس هل وقم

 رد اغ 4ا تّ هروک ذم ضرا ین حد دوز یخ ۸ قلا ضرالا یهو [ لوسرو

 یادقف كلالعا ناتو ویسا ا زنم رد ردصلاب يمس ېک .تاونویو

 غل وا لاد هبا رطضا ناویحو رد یقبم هنفغ دل وا لوچ نه ۰ ناویح نالوا ینیش

 ga E af aE reyen ےے
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 كلنا ضغب اک هلکمروک مر صا ر ند هسک رب هلیعف كيم ( ةتاقملاو ) هل وكس

 هك ت قلا حاکنو هضغبا اذا لوالا بابلا نم ةتاقمو اتقم هتقم لاقب رد هنسانعم
 هیشک لواو ردنرابع ندکلیا حاکن یننوناخ كنبردب یثک رب ردندنحاکن هیلهاج

 اوكنت الو ] یاعت هّلالاق هلئتسن یای روند یتقم هنالوا لصاح ندنآ لوق لع
 ضفب [ اليس ءاسو اتقمو ةشحاف ناك هنا فلس دق ام الا ءاسنلا نم 6 وبا مت ام
 كنهسک لوا راد یدنع هتقما ام نالف هلیس هینب بت رب ع و زد وام ندنسانعم

 كعد ردض وغیم بغ هدعای ۳ نالق هک هدنماقم رابخا یتفیدلوا ضوغبمو توقع

 هدنماقم كعد یدلوا ضغبمو تقام ب اکب هنسک نالف رار د هل ینتقما امو رولوا

 تقم لاق رد هنسانعم كلا ضغب هسکو ید وب هدننزو لیعفت ( تیقغلا (

 ' ضوغبم هدننزو لوعفم ( توقملاو ) هدننزو ريما ( تیقلا ) هضغبا اذا الف
 ىحف كيم ( تکلا ) ضوفغبم یا توقعو تیقم وهف هتقم لاقب رود هیسک
 لوالا بابلا نم اتکم ناکلاب تکم لاق ردهنسانعم قوا میقم هلی وکس كفاک و

 ردهنسانعم كفلنيرا یمهلوقم نابحو هل وړم ناقح هدندب ) تاکتسالا ( اقا اذا

 هيلوكس كمالو ىحف كيم ( تللا ) احق تالتما اذا ةرثبلا تتکتسا لاقت

 بابلا نم اتلم "یشلا تلم لاش ردهنسانعم كم ږد هئوا یرب بویلغربا ئیش رب
 هراهود او تسح هدننزو تیلاسا ( تیلام الا ) هک رح و هعرغز ادا الا
 هدشزو ا ) تیللا ( ردلک د ع وععه ید رفم هرزوا یاب كح راش روند

 ةصاخ هل رسک كنيس فنسو هنسانعم خ رلافنس روند هنغاریپ كرجث ما خرم

 كلوا هلیئوکس كواوو یعف كيم ( تولا ) روند هنغارب كموقرم رجش
 عیارلا و لوالا بابلا نم اروم تیعو تاعو توب لجرلا تام لاقب ردهنسسانعم

 كحابصمو ردلوقنم ندسنو هثلاث تغل هروکهننای هد راصب كنلومیحدض یاثلاو

 تم لوقت ردندنلببق نیتفل لعادل هکلپ بوسیلوا صوص باو هروک هاب
Aداکتو دوکتو تدک عاطقلا نا دازو مود تمد لتعلا نم هلثمو توما ملا  

 مسا روند كرم هدیسرافو رونید همولوا هکرولوا مسا تومو داحنو دو تدجو

 لاق هکرونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا مسراو نک استومو رد هلی یدحاو ردسنج

 اذا لجرلا تام لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم قموواو تنكس اذا حرلا تنام

 تام لاقت روالوا لایعتسا هن_سانعم ثكعروح بو رب هنسن یسهل وقم باوئاو مات

 عوتم هلا هدیدع عاونا تایح هروک هشاس هدهرتاصد تفلوم لب اذا بولا

 كنهیمان ةوق ندنابنو ناویحو نانا توم الوا ردعونتم ید توم یک ینیدلوا
 تكندلقاع ءوف ثلاث رونلوا قالطا هنلاوز كنهساسح و یا رووا قالطا هتلاوز
 4 ی ععسنال كلا ] لج و زع هلوقب دصق هایاو ردقج هلوا تلاهح هک روتل وا قالطا هنلاوز



٩۱ 

 " ندنظفل هتورع نانلوا رک ذ لوق ىلع رد یمحا مسا هدننزو توراه ( تورام )
 ندم رک نارق رنو ردشلبا توکس ندنای یوراهو یوم فوم ردیرع دوا

 يالا [ تورامو توراه لبابب نيكلملا ىلع لزنا امو ] یلاعت هلالاق اک ردرلع ومس
 یکیا لوق لع رایدلوا عقاو هنر هتف هدابع هک رد زهتشرف کیا لصالا ق رانو
 کیا لوق لعو رلیدنلوا ریبعت هللا كلم ینبم هنب رلتلصخ تیکلم هکردرا هسک حاص
 ناما یارو لثم ءمشب تروص بولوا هتش رف هکایوک رانوبو ردیدآ ناظیش
 پودا قلعت هنوناخ رب ما هرهز هدقدنل وا بک رو عبط یاسنا توش هدرلیدنک

 هرکصندک دلیا عاقباو ارغا هکارشاو یصاعم یرلیدنک یخدلواو رح ملعت کا
 ریبعت هرهز الو بودا دوعص هناععآ هلیبس نوسفآ و رڪ ییدلیا عت هرهز

 ندنسهفناط دوم مالک نالوا :لوقنم هرزوا قلوا نوناخ لوا بک وک نانلوا

 سفنو هنهتش رف کیا حورو لقع ینعی ردظوم قلوا ندلئاوا زومر وو ردیکحم
 یتیدلوا هیعادو بولغم هبهراما سفن كحورو لقعو بونلوا هيبشت هبءهرهز
 كلاجر یرلح ورخ ندنرلتاذ یاضتقم هلییسح. یرلقدلوا فوغشمو لئام هناورش
 مدع هلاک نالوا عقوتمو بترتم هنیرلتاذ هلببس لواو هنتلاح یرلقتعتو قلعت هناوسن
 ردشغلوا هیشت هتل دوحو سح هدنادنز یرلطاطحا ندنراهیلصا ةجرد هلغولب

 فصتم هللا هیکلم قالخاو بولوا ربثک یتعاطو ربخ ردقن ره یشک رب هک ایوک
 لوزت هيب ضیطح ندنداعس ءامس هدک دلی! دایقناو تعاطا هءّراما سفن هدهسیا

 نيبو هنيو لوح هدوجن یتبحو قوش راو ردکتم یسنا لالز هلتهج و بودا
 هطوغ هدناوبش رحمو بولوا لئاح عاطقناو رعه تالط بج قیقخا بوبحلا
 تیانع لبح هلغلوا زیروترب یهلا قیفو رو هدنقح هصقا ةأرم نالوا راوخ
 هتهاحور ءافص ءامس ج وا ندتعط لع ضیضح هدک دیا ماصتعاو كسع هی هیهلا

 تراشا هتفجهلوا رهظم هنفرمش عافترا هبهیکلم تاماقمو هبهینس لزانمو قرت
 ةودغ ىم نامالص + وبشا ییدلیا تم هدنناراشا انیس یا شک هت هلوا رلعلیا
 هدروک ذم نوعضعلا لاسباو نامالس هدنتب * یلاسا مراکلارد دجامله * ةيشعو

 هیهادو تغآ هدننزو لیبسلس ( تیرمرلا ) یمتا ردعانا تراشا هتفیدلوا نمر
 هلیوکس كداصو یصف كيم ( تصلا ) ةيهاد یا تيرم رم هماصا لاقي ردهتسانعم

 كندقانو اهن اذا لوالا بابلا نم اتصم ةيرالا تصم لاقب ردهتسانعم كلعا عاج

 یوص ردهتسانعم قم رقج بوکج یییتم ندنحر بوقوص لا هنج رف كغارصق ای
 ضيق اذا ةقانلا تصم لاقي ردا هحیوا یحاص هدقدش ۲ سنج ۷ هغارصقو هب هقات

 قوا هل وکس تكنیعو یحف كيم ( تعلا ) هءام ج رساف هد لخداف اهجر ىلع

 كفاقو یه كيم ( تقلا ) هکلد اذا ثلاملا بابلا نم اتعم هتعم لاقي رد هتسانعم

 لینوکس



is rana aی نا  

 هدشاب لتعم نو فا وم ردغمان وا ع وعص ییایعتسا تیام و یدل وا بلقنم های هلا 1

 ناک لاش ردفدارم هدلوا یانعم هلا ترم هدشنژو روبص ( تورلا ) 8 8

0 0 

 ۳9 4 ا ۱۳ ار 0

TF ۱ ۱ 
 كف لوق ىلع هدنزو تح( یم ) لیسو و همرح یا تام امی لاق رود |

 :ردیسا یرازدب كنب رلترضج .مالسا هیلعو ايب لم ربمغیر سنو یک 8 |
 | یتمو ردیعما یرهدلاو كسنو ترمضح یتم هدندنع نیئدم روهج ۵ رد ح راش 1

 .هدنسهک قم نالوا فف یمو ردیسا كند یدلا ې نر دغ ندشیدج ۱

 هب هلوتس و تم زد نالوا هل.تهح تیم رخ و تیارف هوسک رپ ردوا لد

 دیسک رب هدشازو باضس ( تاتلا ) رولوا طرمش مما و ماهفتسا مما هک ر دتل
 تاعم ةلام لاق یک تیارو و تمرح رود هی بس قحلوا برق رادم

 ردهننساتعم كمرک هک ردیفدام و هدنزو یط# ( یقلا ) هيلا هب تمام یا أ

 كيکچ درب رک هللوق و روز ییا نوعا كعک و یطع اذا لجرلا یت لاقب |
 sb یدنا تن لیصا كيوب و هعطقیل هيف دعا اذا للا ف ۳13 لاش رد هنسانعم

 دش و ت هلیئوکس كلمه یاه و ىه كي ( تعما ) ردشلخا رک ذ ید ۱

 مو لاق روند هنوک یسا كيو د دش یا تح ی لاق روند هبهنتسن نالوا |

 روند همدآ رز یحاص تنطفو اکذ لوق ىلع دنع وه و لقاعو راج یا تحج |
 صلاخو ضح و ردعج ندنظنل تیح هک ایوک رولک ءاتحمو رولک تو ییج

 یما كب نوک هدنشزو همارک ( ةتاحا ) صلاخ یا تع یب رع لاش رد وت اعم
 (تاحالا ) اتع ناك ادا سمالنا بابلا نم دنا مویلا تح لاش رد هتسانعم قلوا |

 ودذوخأم ندنسانعم تدش کد ی كلا بضغ رپ یدآ رب هسک كنو ره ۱

 هلفلوا طوبطم هدنناونع یئالث هد هه ضعب ابضف كن المال یا.كنتحم ال لوقت
 ۱ لینوکس كنارو ىف كيم ( ترلا ) رولوا ندا بابو ندنظفل تحج هروک 1
 لانءو ج صو لبح لوش لوق يلع زونید هنایاب ريق و لوح نایلوا یربا توا 1

 تبان یرتا قالتوا اعطقو بويع روق الصا یغاربط نالوا هدنتلآ کر وید هضرا
 | نال وا سیف یشاق تص و رولک تو ص فدک عج و روک تاما ES هيوا

 ۱ هقلآ یهنسن رب ترم و هبجاحم رعشال یا ترم لجر لاق روتلوا قالطا هک
 یاثلا بابلا نم ات رج "یملا تص لاق ردهنسانعم كليا ساماو زود یک یمن

 اذا لبالا ترم لاق ردهنتسانعم كليا هغرالآ هفرط رب یر هودو هلم اذا

 یا ةتورم ضرا لاش ردهیانعم لوا ید و ( ةثورما ) تو مو تم ضداو |
 هدنن زو دوفس ) ٽولا ( ردجءا ند رو نم یانعم ړی كيم ۱ دن و رطآ ( تورم |
 ۱ هنس هلق بلک دوخاب هلهاو ردیسا یداو ۳ ی و ی.ملادبع 0 ا ت

 رد هب رق ر هدنس هکل وا ناب رذ آ هدننز و لخت تم ) ردد آ هدلب رر ص

 : وجه سن



 ز هدع دنساتعم صقل ر لب د د ردیضام لعف کد

 نینک اس ءاقتلا یک هدب و و رول وا هدنکبس صانم نیح ءدلاوا ةعاسلا تسيل

 هدایز هنلوا كنس هک نی ءا و ردهیفا كلذک ءال لوق لع و ردینبم هن روذح

 | جوا ید هدنص وصح یعو ردشاوا د وهشم دب وا هدیاعع ییع» هک ردففلق

 | لوا هسردا لو عوفرم یتسدنک ر ک۱ ردلکد لماع الصا لوا ردراو بهذم
 ۱ هلعفر و و وا هدنریدقن مهل یاکصاتم نیحالو رولوا ادتبم ریل فوذخم ع وفرم

 للو لوعفم كفوذسحم لعف هروک هنغیدنوا هلبصنو ردهروک هنغیدنلوا تر
 یتعب را لع یک یمهلک نا نا بهذم رولوا هدنریدقت مهل صاتم نیح یراالو

 قرهلوا لعاف مس هدنآو ردبا لع يک سیل ثلاث ردبا عفر یربخو بص یا
 رلّصعب یلومعم و رولوا .هدنلیوأت مهل الصاحم صانم نيج سیل هلغفلوا ریدقت ربخ
 ۱ ۶ یو رز شضصیصن « هنامز مسا اقلطم رضع و رلیدلیا ضف ةنطف)ل نیح

 ردط وسم هدنج ورش بیبللا یتیم

 عض وعرب هدماش قراشم هلی وکبتس كنم مه یر توت 2۶ )6 ما اصق 4

 رای دلیا سو تداهش تب رم دنع هللا یضر بلاط یا نا رفعح هدنآ رددآ

 1 ۱ ردش] وا مقا و یرنک مقر هدنشب ما رک باحعا هاب رکسع لق ره نالوا مور وق

 ها دتیعو هنراج ن دز ییا كي زویکیا ناک رکشلو كي شب مالسا رکسع

 لاق را بول ۲ دیلولا نب دلاخ یغاعس ءرکصندقدلوا دیهش رفعحو هحاور ن
grتسکش یرافک هلتحاضف دشا یلاعت هنوعبرلیدلیا جورب یداتسو داد رازابو  

 قفويسرول پا مق العا هدهنومو رلیدلیا راب ریشعش ریش هم ینرفاو یتقو رامراتو
 دوخاب .بوکح ییهنسن رب هلدیدشت كنا و یحف كيه ( تملا ) ردفورعم هيوم
 بابلا نه اتم لبخا تم لاش ردتغل هدنظفل دم ردهنسانعم قعازوا تورودنوس
 هلکن ناه ییهغوق بویمراص ههراقمو هنخرح یوق ییاو ادم هدم یتعع لوالا

 3و عارف فرو هرکی مک لف هغ ادا لکا لاق زدهتسانعم تمکح
 نئدخم رفاو تمو ةبارق كيلا لسو یا كيلا تب نالف لاق ردهتسانعم كلا

 كليا لسشوت هلتبارق و تمرحس هیسک رب دوب هدننزو هازز ( دنقلا ) ودیرامتا
 تم هدانعمو ةبارقش هيلا لسوت اذا نقع هيلا لحرا تقم لاق ردهنتسانعم

 ((ةثالا ) ردا ع و دخ کا یتسفن هتسک نالوا لسوتم هک ایوک ردرازاجم هتقعو

 1 a ی نوحا ین
 1 بونلوا بلق هقلا «ب هنوز دا ی لتا شعبلا دنعو یک ینه لق

 ظفل تينا ءانو رد هيفا ءال ضعبلا دنعو یک ساو تاب ردشغلوا لادا هبا نیسو

 دیک ات يفت یانعم دوخاب یک ینیدنلق هدایز هدنراهلک برو مث رده لق هدیز نوجا
5 

 1 هک یدنلق هدایزژ نوجا هت EEN تدمهای تتفاس دوحا ردززغلق هدایز نوجا
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 هدلدنا هدننزو هیاصم ( هئاول ) هک اذا ربا تال لاقب ردهنسانعم كلبا مک
 كنب رخآو یوکس كناو یحف تزال ( تی ) ردبدآ هلق رب هدناتسرب رو جم یخ

 یک دیس زاف ردفر > هنسانعم قغعوا ی هتسنرب یعب رد یی هک هلیسانب هرزوا ج

 لعفل هببشع فورحو ردلتسم هدنموهفم كيد یدیلوا هل وشو یدیلو هدیکرتو
 كداوم نالوا لاحم و عتم یزژزنکا ردنا عفر یربخ و بصن ینم | ردندنتس هلج

 هنل بم یس هلک تدحو یهاکو ردلیلق یلامعتسا هدلحم نالوا نکم ردا قلعت هتسینغ

 بصن ینربخ و مسا یغدو یک ییدلیا هدعت هلوعفم کیا ینعی رونلوا لپ رعت
 بولوا لخاد هماکتم یاب تاذلا یک یلعلو یا و اصخاشا دز تیل لاقب ردا

 كنویپ هلیرسک كمال ( تبللا ) یک ینا رونید یتثل لا هیاق و نونو رونید یتیل
 ( تیللا ) هق هقنع رعفص یا هل تق لاق هنسانعم قنعلا یقص روند هنب زو زب

 عنم ندنهج ییدلیا هحوت 1 هدننزو توص ( توللاو ) هدننزو تس

 ههحونع هسح اذا طول هت ولپو ال هيلپ هلال لاق ردهنسانعم كليا قفرصو

 ین ههجو نع هنالا لاق ردهنسانعم تیل هدنزو هماقا ( دئالالا ) هفرصو

 ندتلا هلا هزمه هک هتن هصقنام یا اثبش هنالاام لاق ردهنتسانعم كقلسک او هال
 لف كنا ( تال ) هصشن یا هلآ و هلالا لاقب ردهبانعمو ید تاليا ذوخأم

 تم ردهدناز یال ردهیفات ءال ردعقاو هدنسهم رک [ صانم نیح تالو ] وبا هک هتن
 رامضا لعاف مسا هدنآ هلففلوا هیبشت هنسهک سیل دوخای یک ینیدلوا هدنسهلک

 یهاک و روئل ۳ لامعتسا انورقم هنظفل نيح نامه یه < ثال ویا و زو تقوا
 تالو تنح #* وبشا كلام نب نزام کد روتلوا فدک یهو دارم

 ردندلاثما روب نم مالک هک رد مژبردقلوا عقاو هدنلوق * عورقمكل ناو * تنه

 لاثما یدا قوشعم كنهوبم ما هنامج# ردسقل كمدآرب ما سعت دیه ع ورقه

 عورقم هبامه» هروبزم هک ردوب یرصخا كهجو ییا نالوا روک ذم هدینادیم

 نوشو موجه هرزوا هنامجه "هلیبق عورفم نوکرب یدیا یسهقشاع كموقرح
 ربخ هربنع نالوا یردپ هلفلوا هفقاو هلیرقن رب هنامجه هلکایا دارم كلتا
 یدلیا هو یرونم مالک لزهلا قیرطب كلام ی نزام ندهلسق لاجر هدکدرب و

 مینو لی ینساک هلیقوش یرادد بولوا هقانشم هعورقم هحرک هئامجه ینعی
 تنح ردلکد نکع قلوا لاصو بایرفظ هعورقم نس هنامجه یا نکل ردا

 هب نامه ری ردهنسانعم قایتسشاو وزرآ ردن وم یضام ندنظفل نیتح یسهک
 هناوا لبق لثمو رد هسانعم هلو نينا ردیضام ندنظفل ننه تنهو ردعحار

 بیبللا یتغم هدرباصب كفلوم رووا دارا هدنفح هسک نالوا دنموزرآ هبولطم
 رلضعب ردشف وا فالتخا هدنلع و هدتقیقح كن و هرزوا یاب قرهلوا یسهصالخ



 2 سر

 نی 1 IE یو سو ۳ 7 ۰
E۳"  

4 ۹ 

 ا
a 

 تالابم نوسلوا هسرولوا یسقنق 4 یشاوم نابوجو قفنا ام فیک لب مالتم ریغ
 یاوه لاقب رووا لامعتسا هنسانعم قلاپ بوروا یک یشوروا روک كریقیا

 هدنزو لاعتفا ( تافتلالا ) باصا ابا یلابال ارضي یا ةيشاملا تفلی یعارا

 هجنوت هلکمردنود زوب بوریوح نوي یرغوط هیهنسنرب هدننزو لعفت ( تفلتلاو )
 فرمعو ل هلآ ههحو فرص اذا تفلت و هيلا تفتلا لاق ردهنسانعم كلها

 یراکدید زنلش هلیرسک كمال ( تفللا ) ردنوخأم ندنسهلک تفل نالوا هنسانعم
 یا كعم هتفل نالف مه و هنمو روند هننایرب و هنقش رپ كنهنسن رو روید هی هرس

 كنس یلابقا و لیم هشيمه هکرداکی ندنس ینایرب اعاد كنالف ینعی هوغص و هقش
 روند هبروع ءاقج نیقشاش و هنسانعم هرش روند هرغص و ردکع د ردهکف ر ط

 هدغاط عقاو هدعض وم مان و هد نیم رح تفل و روند هنج رف كنالسرا یشیدو

 ( تفلالا ) ردد زیایز هد هلیعف كمال هدنو و رددآ كالي ول شقو ترص رب ناک

 تفلا سی" لاقب روتید هیهکت نالوا شلرو هنیرب یرب یرازونپوب هدننزو رجا
 هیسکق جاو نوبو: یک رسعا روند همدآ قالوصو رخالا لع هیرق دحاوتلم یا
 وبص ( توفللا ) روند هب یشک قجا یتدو هدشزو باع ( تافللا ) روند

 ندل وا جوز بولوا هدنحاکن تا ید کروند هل واخ لوش هدشزو
 لاق ردشفل وآ قالطا توفل هلعل وا هرو زم دلو یھجوت هشمش هلوا یدل و هديا

 هیسک یناکدنز دب ولیوخ تشریح و هربغ نم دلوو حج وز اهل یا توفل 1

 نەک ناغاص هکرونید هب هقان ندا قلزراهح بویلوا مار نکرولغاصو رونید

 هدرز یرظن هدسلج رود هب یراق راداوه لوشو راه هلیغایا هلیلاو رممیا

 رخآ هلکلیا لافغا ینس هکات ردا فرص و هلاما هارو هیاروا بویلوا ثبات

 عضومف امنع تبثنال یا توفل یه لاقب هریو مکر هلئراشاو زغ بیرقترپ هیسک
 هکردیفدارم و هدننزو ءالوح ( ءافتللا ) كرمغ رمغتف ابنع لفغت نا اههاما دحاو
 قورو هنرب یرب یرازونب وو رولوا فصو هدهزوکو رونید هنوئاخ یشاش یزوک
 جالو و وق ییماوق هلیحف كمال ( لا ) رونید ه یک یشید نالوا قشالوطو

 جاعوا نانلوا بیرت هلبا نمسو كشکو امرخ یرلکدید سیح لوق لع روند هنشآ
 دقرح یهوآ ةظلغملا ةديصعلا یا ةيفللا ىنعطا لوقت زونيد هيابروج هيبش هنشآ
 هبیشاومام اد هکرونبد هلابوج لوش هدننزو همه هيض كمال ( ةتفللا ) سيلا هبشت
 لاّوش نددننک یک هدن زو توص ( توللا ) هلوا رالاچ بوروا لر هیلبا تالابم

 بوذا و ییاوح نالوا یولطم كلاس عب ثمر و رخ ین ربغ كيش نان وا

 راس كرک و مکح بولسا رک رد هنسانعم تكمریو باوح هرزوا قایس یربغ

 یر و ا اک رف را ادارا تاول لع زا تال لا نو ؤا ھن |

 مک
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 ليما كن هدعب یدیا ردنا ماعطا هجا بودا كکشکق بوس هلغاب هدننای كتب لوا

 هکر هی رون تاموق رم لجو كفا لوا لضا هک رد زنم رلیدلیا هیعس ,یب لوا
 یزرعو كنس ق فرق تل ید ردیا ماعطا بودا قیوس ته هدر و نم لی ۱

 ضعب و ید وا فیفح یا N) es rh هدعد ,یدنا یرلتب كس هل :دانطخ ٠

 اه رد هتسانعم دویعم و هلا هک هل اه یدیا هال لصا ضعبلا دنعو رد هيس ثعاب

 ا تمالم هات هن ر وصق لدن رل سطح هاش رع قیقح هلا هرکصندق دنا وا فذح

 یرب>ا لوف مالعا ضعب ویک یی ات تملک تک رد هلدیم نداه ءا دوخا رلیدلیا

 ردسعاا مد ید هدب رودام یول و هيأ قو فوم و رول وا ندنسانعم. عافنرا

 نادل اط ههانک ر ییبحاص | یو CE سوغ ني هدنزو هل لز ) هعاتللا (

 ردقلوا ردنصم یماضتقم نکل دعا تب هد وص مسا یو فلوم رد هبذاک نی,

 ردهنسانعم قءوص ینغوبق كحاعاو ام هر اذا ثلاثلا بابلا نم اتاصعلاب هتل

 ووئل وا لامعتسا هنسانعم شوشفم .ریغو ؛صااخ تو اهسدق اذا الا تن لاق
 یاخ و یصعف كمال ( تا )"ردلکد عابباو قداسص یا تب تح در لاش
 مظع یا تلل لح ر لاش روند هن یسک دته ون ول هح یربا فلوكس كەمە

 تم تن و هنسانعم ةاضقم ةارم رونید هنولاخ شلوا رب ليس ییا و مشا

 دیدش یا تل تخ رح لاق رولوا كعد دندش فبا هکرولوا عابا هنس
 هلسف ۳ دوخ اپ ج ر ۱۱۶ ۳ وک كەم یازو نفر كمال ( تا )۰ ۱

 صل روند هزسرخ هلینوکس كداص و شال تاکرح كمال ( تسالا ) ردندآ

 بوروب ی هنتسن ۳ 4 وکش كناف و یف كمال ) تفالا ( زرد تسطا .هدنتظف) : ۳ ۱

 لاقي زونلوا لامعتسا هنسانعم كلبا ليو و فرض ندنرتبدنو یأر یردلیا ميعهآ

 تفل لاقي ردهنسانعم قعوص قوبق ندعناغا و هر نع هفص انا الف تف ا
 هروک هنفیدلوا نامه قرهیلوا عالتمو نوفیوا هقواو هسشق اذا رعشلا نع ءاسلا اإ

 هعضو اذا مهسلا ىلع شيرلا تفل لاقب رونلوا لامعتسنا هنشانغم كم رو كاب |إ

 ۳۹ ۱ لوا. 7

 یرلک دنا فاوط کا ردتش وا باق هلا یواو رد هلعف ندنسهدامیول هدن دنع نیسقم

 "قالطا هو رخ مص قح هلو یهلا برف "هلیسو هج رلعز بوډا قالسا ةا نالوا

 لاقب ردهنسانعم قمروا هلکنکد هلیئوکس كنومهم یاح و عف كمال ( تلا )

om n 

 .دج سوم ام ادهکیدبا راو یشکرب هدنیلهاب زدلعاف سا ندقبوس تا تال نالوا ||

 ٠ قلوا ءال ىلصا ءروک هرلنلوا بهاذ هنقاقتشا كنهلالج ةظفل سپ رایدلیا مو

 د وخا پاع>ا ر دکع د دووم هکر لیدلبا, قالطا هال هنن رغص رلب رع ارز ردجرا
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 و هلغمافلوا فيظنبو
 ردشلیا دییقت هليا ل4 ءا نس هک نشح وبشا .ح راش نشح اذا غبارلا بابلا نم
 هدشنزو رقعح ) تعنکلا ) ردیلغا قلوا 4 | هم یاخ هدام یاضتقم نکل

 | ید دعنک ردقجهلوا قلا ولنکی یرلکدید تیروقسوا وو رددآ قلاب عونرب

 هالعرلا نب یدع یتوک و رونید هم یشک رودو هد زو یور ( یوکلا ) رلرید
 قحا تكنسه وقم قدصب و لاوح هدنزو لیعفت ( تیکتا ( ردیقل ك رعاس مات

 یتا و ,بابسا لونو هاشح ادا .اتییکت ءاعولا تیک لاق ردهنسانعم قمردلوط

 ( تایک الا ) .همس اذا زاها تیک لاقت ردهنسانعم كليا هتسارآ بویلیالوق

 اج راش رونید هرادسک یحاص .تناطفو دشر تیاغب هک ردیفدا مو هبنن زو ساک. |

 1 .تسذ RSs تیک ) ردیمج تنظفل سنک شایک او ردهب ولقم ند نس هات هکر ید

 .ةصف هکرد هتسانعم اذکو اذک ردتفل هل رلانب هرزوا مسك كنب لرخآو هدننزو تیذو

 "رد هب ولقم نداه یا كرلنو رووا ریبعت ها محل وشب هدزعاسل رد هبانک ند همهم

 هلج بولوا .هیانک ندهلج رلنوبو ردهدضرعمو ځد تیذو تیذ ةکرید مجرم
 ,تموحرح یربرح هکیدلاق رلیدلوا ینبم هلغمانوا باعا قعحم ابناذ ق هسیا

 ردهانک ندلاوقا تیذ و تیذ و ندلاعفا یسهک تیک و تیک هرزوا ینای هدءرد
 كفل وم نکل ردلک د زاج كعد تیذو ٽيذ .نالف لعفو تکو تک نالف لاق ی +

 ردشلیا دیأت لوقو هدنحرش ید باهشو رولوا عا هروک هن ریسفت

 نم ال هد تيل لاق ردهنسانعم قمرو هدن زو تبس ( تبللا ) € ماللا لصف

 بور واهلکنکد هنبرلتایو هننرافو :هتنکوک ك.هسکرب ةصاخو اهاول اذا لوالا بالا
 "( تالا ) یصعلا هارقاو هنطبو هردص برض اذا انالف تبل لاقى ردهنسانعم قلاچ

 درایعبسا و ۳ كيج رح رد هنسانعم كکود یی هنسن رب هل دی دشت كتابو یحخق كمال

 مک یهتسنرن و هقد اذا لوالا بابلا نم ال "یشلا تل لاقب یک یزلکود ازجا
 قفافوا هزید هزید یتشربو هشواو هدش اذا هتل لاق رد هتسانعم قلب بوکح

 ةقحم اذا "یشلا تل لاق ردهنسانعمكمزا یشیشرب و هتف اذا هل لاقب ندهتسانعم

 اذا قیوسلا A لاق رد هنس انعم قفالو بودالصا 4غا دوخت هلا وص ید واقو

 تل لاق ردهنسانعم قلوا مزالم ونرقاکا پودا پاسشنا همدآرب هشکریو هحدح

 (تاعللا) ردذوخ[«ندربخایانعموو هعمنرقو هب زا اذا لوعفلا هات لعنالش نالف
 هتیش قجهنلوا تل .هتسنرب هلیسیدنک و رونید هنسین افوا :كنغوبق ج اغا هلی كمال

 هی دیدشت كن (؛تاللا ) هروک هنسیاعم باسو یکیلا نواهو ینقوط ی رج روند

 روک ذم هجو تعاجرب یکرقعلا نیاو دهاجمو همرکعو سابع نیا ردیدآ منصرب
 | رک هبالا [ یزعلاو,تاللا ميا رفا ] یلاعت هّلالاق رلیدلیا تارق هليا. دیدشت هرزوا

 نانل وا

 ۱ تک ءاقسلا تنک لاق رد هنسانعم قلوا نفعتمو لازم

۴ 
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 ردیمما كس رف هجارب هدب ع تیکو ردندارعش دیز نب تیکو هبلعت نب تیکو فو رعم
 ) ردقلیروط ییامرخ کرو چ ایک نالوا رک دو رو هعرج ( ةعكلأ

 همارك ( ةتامكلاو ) هلیعف كرلفاك ( دتکلاو تكلا ) رونلوا رببعت یزووک هدیاوثآ
 بابلا نم دناکو دتکو اتک سرفلا تک لاقب ردهنتسانعم قلوا تیک تآ هدننزو
 طیفلا تک لاق ردهنسانعم كل ريك هنیکو ظیغ هدنورد تکو انک ناک اذا سمالتا

 بوت و یرد و رج هدنش ژو لیعفت ( تیمکتلا ) هنک | اذا لوالا بایلا نم اتکا

 سرفلاو رجلا تشک لاق ردهتسانعم قاق تیک هلتعنص و خیص ییسهلوقم تآ و

 فيشر هدننژو هبیبح ( هتسکلا ) اتیک ةعنضلاپ تربص یا لومعفلا 1 لع هرغو
 هدننزویارز ( یامکلا ) هلصاب یا هتنیمکب *یثلا ذخا لاق زود هتساساو لضا
 ه هناک و و تک یا یک لیخ لاش روند هرلتآ یروط ییامرخ نانلوا رکذ

 هنر هک رقشا و رجا ردعج ندسنظفل تکا هک ایوک هلیمف كفاک تکو رد وستم
 تاتیکالاو) هدننزو رارجا ( تاتکاالاو )اے سک كنه ( تاک الا ) ردل و (

 تدش هدراربخا ذی رد هنسانعم قلوا یروط ییامرخ یمسق تآ هدننزو رارمجا
 اتك راص اذا انانیکا تاکا و اناتکا تکا و اناکا سرفلا تکا لاش ردربتعم

 ) ردهنسانعم قلوا هینبلا نبتمو هقللنا یوق هلیئوکس كنونو یصف كفاك ( تشکلا
 یسرک ( ینکلا ) یوق اذا لوالا بابلا نم انک هقلطتا ف لسحرا تنک لاق

 روند همدآ ولشاپ ییعب رک و روند هاویح و ناسنا نالوا دیدشو یوق هدنزو

 ) ریبک یا ینتنکو یتنک لحر لاق ردهنسانعم یتنک هلیسهدایز نو ( یتنکلا
 ید هدار و هل رابتعا یرهاظ نکلا ممد ید هدنسهدام نوک یرلنو فوم

 همسرو هدرا نا هيا هک هتل ردراذوخأم ندنسهدام نوک رلتو و یدلیا تب

 خ ویشلا یا [ نویتنکلا هلها ةماعو دما لعد هلا ] ثیدلا فو هکردروطسم
 نعي تنک یا بوسنم هناکف اذک تنکوا ذک ناو اذک انک نولوش نیذلا

 رپ ولشای رلیدلیا فرصت ندنآ برع ردبوستم هنسهدام تنک اکاووک رو
 هرورم لوق هاب رعد مدل وا هی وب یدمش مدیشلوا هوش ن هدتقورب ماچ یا رام دآ

 یراتسندرلن و و رلیدلبا قالطا ینتنک هلیسهدایز نون دغلابمو یتنک همدآ ریو هلتتسن

 هی وب یدمش ددا هل وش لوا نس قااباپ هک رد زیاج قلوا هد هنسهدام تنک هل اطخب

 لاعتفا ( تانتک الا ) رولوا بوسنم هنلوق كدلوا انعمرب یک ہوتعمو فیرخ الثم

 هيلا عضخ اذا هيلا تنتک | لاقب ردهتسانعم كم وتس وک ا قو عین هو
 نیتمو قیص یرلشکید هک روند هکشم لوس هدننزو ربمآ ) تينكلا ( هنه یطرو

 ید تیثق هک دن تكتم یا ترک ءاقس لاق هل وا ردنا كاسا یوص هلغل وا

 لی احاج روثل وا لایعتسا قوح ی ولط دوس ران رعد ) ا ( رد هيانعموب
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 یدلوآ قالطا نوهکیدلیا انفاو لکا اعیرس ینوفدم هلغلوا هروش یار دوخای
 انک "یشلا تلک لاقش ردهنسانعم كمردکرب هلیوکس كمالو یحف كفك ( تاکلا)
 تو هبص اذا ء[الا ق هتک لا ردهنسانعم كکودو هعج اذا یناثلا بابلا نم

 "یثلا تلك لاقب ردهتسانعم قم آو هضکر اذا سرفلا تلك لاقى ردهنسانعمقعانیوا

 و رولوا عاما هت دلك تلف هدنزورکس ( تلکلا) هامر اذا
 كفاك( ةناكلا )عبرس ىا تلك تلف سرفلاقب یدنلوا رکذ هدنسهدامتلق هک هتن ردتغل
 رونید هلآ نایارجص ندرب هلیمادنا عیج هکرد هنسانعم هتفک هدننزو هره هلی
 هانعموب هدنسهدام هتلف نکل ردشلیا مسر هنوک عابا هنس هک هتلف هدینو فلّوم
 ةثلف سرف لاقش ردلکد عابنا ویو رونلوا ع رفت ندییکرت تیابن ردشمالیا یدصت

 تلتکا لاق ردهنسانعم تكمحا هدنزو لاعتفا ( تالتک الا ) هتفک یا ةتلك

 نکس هلیسهدش كمال ( تیلکلاو ) هدننزو ربما ( تیلکلا ) برش اذا هامل

 رول وا دس ییا I ESE | ود هشاط نوزواو یریا لوش هدننزو

 ذخا پودبا رفح ندرکید عضوم هرکصندکد لیا دس هلکن ۲ ینزغا كنبا دایص

 هکر ونید هب هصح رب ندننم رخ لالغ یسهلوقم یادغج هدنزو هعرح ) دتلکلا ) ردا

 .رونید هثیش هم وکرب و نغیر و رادقمر ندهنسن رهو رول وا داف هیصت كنىرب ا

 ماعطلا نم هک لاق رونلوا رعیعت نوطوا هتلک رب الشم رر)یعتسم ید هد راسل

 "یشلا تلکنا لاش ردهنسانعم كلکود هدننزو لاعفنا ( تالکسالا ) ةذب یا
 .رد هنسانعم كلزو و قعترو بولپروشود یسازجا كنهنسنرب و تصنا اذا

 هک روید هن آ یزعرق لوش هدننزو ریز ( تیمکلا ) ضبقنا اذا *یشلا تلکنا لا
 هلوا شعشراق رونلوا رعبعت قنما رق هک قلهایس نایلوا صلاخ ینعی ءونق هنفلی رم رق
 باوئا رول وا یزم رق قتمارف یعنر هکر ونل وا رییعت یروط ییاهرخب کا هد راسل

 یسلی كن آ لوا و رونلوا ریبءتروم هسرولوا ووقندنآ و زووک اکا هدنسهلوقم

 هکهشرولوا روک ذم كلر هکردوب قرف هلا رقشاو هلا درو رولوا هایس یعرږوقو
 هک روند درو هس رولوا قحآ ا روند تیک ردقح هلوا یروط ییامرخ

 یزمرق یغریوق و یسلیو رووا ریبعت یروط قحآ هدیکرتو نوکلک هدیسراف
 خیرمصت هلیناونع لیلا نم فلوم روللوا زیبعت لآ هدیکرت هکرونید رقشا هسرولوا

 هديب هايس و خرس یضو هرزوا ریغصت ٌهیلب كنویو ردیبم هننرهش ییدلیا
 هره لاقیف رد ربارب قنومو رک ذم كنو و ردنوج هیدن وا بيرق هنیرب رهو طس وتم

 ههداب نالوا یرمرف قتمارق ییعی نالوا ترجو داوس هدننول تکو ءاهالب تیکت

 ا ق سرف ىلع وهو تيكلا ءاقس لاقب یک هداب نالوا ندنمزوا هروخ رونلوا قالطا
 ۱۰ ن تیک و ءونق هنر طلاخ ىذلا سرفلا ىلع ةرجو داوس ابف ىلا را یا تیک

 فو رعم
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 ردهنسانعم قمردشانب هنسدنک دوخای هنن رب یرب بوروش وید یتسا نجا كنهنسنرپ

 هکدتن ردردصم هلب یدک كفاک ( تافکلا ) هضبقو هض اذا "یشلا تشک لاق
 رونل وا مض هی رب یربو حج دادا هکر ونید ر نر 1

 [ اتناوماو ایحا انافک ضرالا لعجم لا ] یلاعت لافو ال تافک ضرالا لاق هنمو هلوا
 لاق اهنوطدق اناوماو ا ىلع ءایحا میضی عج و مض یا.تفک تاذ یا

 عج وا هب تعن رد صم وا عمه و م يا ۱تن ۱ مس "دتفاک یاتافک یواضلا ۱

 اهراطقا رابتع ضرالا ىلع یرجا ءاعولا وهو تفك حجوا مای ماصک تفاک

 ناسنالا یه یتلا ءایحالا مضت لیقو ممناوماو مه ءایحا سانلا حج بغارلا لاقو
 كلذ ریغو الا و ضدالا نم تاداا یه قلا تاومالاو تاشلا و تااوسیا و

 یصفت نده دقانم نالوا دراو هفاشک هلا هموقرم تاریبعت یواضیب هکزید جزم
 هنکما ءایسا ارب ز مەديا لع هدنروص ینیدل وا عتضوم مسا تافک اربز ردشلیا

 تافک و رازلوا لماع .درلهسیا یراج هرزوا لاعفاو قتشم ردقن ره تال او هنمزاو

 افك تام لاقب روئلوا لامعتسا هنسانعم كلوا نزسنآ هدننزو هعافم هتفاکمو
 كلبا هقشاتسم هدقشوق ته هدك کس ۳۷۳ 0 دتفاکم و ءا یا ةتفاکم و

 هما ییهنسنرب هدشزو لاعتفا ( ثافتک الا ) هقاس اذا هتفاک لاق ردهنسانعم
 ( تانفکلا ) محا هبعوتسا اذا لالا تفک ۱ لاق ردنسانعم كليا ذغا بوروژود

 هک هارد ردصم هليو كفاك( تیفکلا ) رول وا قالطا هنالسرا هدشنزو ناتک
 لوش تیفکو  ردیسا كنم رف یمودسلا ةداتف نب نایح تیفک و یدنلوا رک د

 نانوق هح هلغمالوا ترو یکیلد اعطق هک روند هنس هلوقم هطناپو هفحراغد
 دشاعم رادم نالوا ع وتو همیعض هنر یرب صاف البو هلوا اا عیاض ییش
 هنمو ردقح هلوا شاعم رادم نالوا ناسک یدرآ نکل بویلوا قوح دارم هک روتید
 یشیعم هب تفک اام یا [ تیفکلا تفزرو بیطلاو ءاسللا لا بیح ] ثیدلا

 عیاضیی هنسن نا وق هنصا دو هل سنک ك فاك ( تفکلا ) اهصاو اهمضا فقع ۱

 هاب رک دن تند رام , هی سک كناف ( تفاکلا ) رونید هنسهلوقم قج راغد نیا
 یدیا رلدا مضو مج ۹ یایشاو هعتما یر دا بم یدنا صوصل یاوأم

 هک روند هنآ لوش هدننزو همه هلی كفاک ( هتفنکلاو ) هدننزو ةر ( تفکلا)
 ب وبا رهع ندر ی ردیب هل مادبا عیج یک بوط تور وتک هر یغایا ترد "

 تفک سرف لاش هیلوا نکع طبض با نکزیدو رارقتسا هدنرزوا هلغلوا ولی

 هدننزو نسحم (تفکلا ) هو عهقجال هنم نکیتءالف اعيج تبي ناك اذا ةتفكو |

 هتفه ( هتفک ).هلوا شیک ید هماج رب هدنفلأرا بویک هرز ییا هکر د هیک لوش
 نوځکیدلیا ضبق یسانردیبما كبح مال دق رفلا عیقب نالوا هنیدم ةربقم هدتشنزو
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 بیات هتزک كن ره ) تاعک الا ( ردع وص وم هرزوا رغصت هی یک تیک و

 ه:سانعم قعروواو اعر م قاطنا اذا لعرلا تعکا لاقت رد هنس انعم كمك دلتعرسو

 ور ج ( تعکمونا ) بضقلا ن بم کر اذا نالف تا لاق رد هتسانعم

 كفاك ( تفكلا ) روئید هنغاپق هروراق هدننزو هعرح (ةتعكلا ) 0 هاشرپ

 پوریوج ها رخآ تهج ندتهج قتلوا كلاس ی هسکرپ هلینوکس كنافو يضف
 نم اتفک هتفک لاقب نوسلوا یونعم لرکو یرهاظ رک ردهنسانعم كمردنود
 هس ر ایر بوروش ود ییسازحا كن هتسن رب و ههحو لنگ دف رص اذا یاملا بابلا

 لاقب رد هنسانعم كلبا قالاو ت هتسدنک ییهنسنرب مدآرب كلذك كا قالاو

 هطعب ضو هعجخ اذا عاتلا تفك سانمالا فا لاق هضبقو هم اذا هيلا "یشلا تفك
 ناطیسشا ناف لیللاب مكنايبص اوتفکا ] ثيدح هنمو شارفلا تفکو ضعب ىلا

 كفاك تیفکو هلی رک كفك تافکو تفکو م all مهوض یا [اراعشاو فلو

 قحوا زاترح رم بوصیفو بوروشوود ین شو را اعف ناتفک و رلیعف

 هک رکهنضاتقم ك کس و بونروش ود 4 رک ناویح راسو ناسنا ۱ تلذک

aهریغو رب اطلا تفک لاقت نوهغیدشلو ضبقو ع نون او ام ندر وک ڏنم یاث  

 تفكو هيف ضبشو ودعلاو ناربطلا ق عریسا اذا " اتفکو اتیفکو انافکو اتفك |
 هاویحو ناسا كالا و تسح یمروشود هد رخ یس هی هاد زو ریما تیفک و

 

 كحوک تفکو قیفد فیفخ عیرس یا تیفک و تفک سرفو لح ر لاقت رود

 كود هنس هرمشط ىس را كن هنسنربو ردتغل هد وب رسک كفاك هدنو روند هم ریت ۱

 "ینشلا ب بلق وهو تفکلاب درلیصاا لاقت رونل وا ریبعت كود هنسرب ا

 قفل وا من هریق رونلوا لامعتسا هشام توم كلوا تفک و نطبلا ره

 1 تام اذا انالف هلا تفک لاشو توم یا تفک سانلا ف حقو لاق ی

 ]| هتشیعماعادمدا الب یا انفك | ربخ اولک الاقت رول وا قالطا هكا نسقناق تفکو
 تهح ندنهح یییدنلو هدشزو لاعغفنا ( تافکنالا ) ردقالطا ثعاب یسغلوا ق

 ههحو نع هفرص یا تفکناف هتفک لاق ردهنسانعم قلوا قیصنم هبا زخا

 تفکنا لاقب زاوا عواطم هک رد هتسانعم قلوا فرصتم ندنکلیدننکو یفصناغ
 "یشلا شفکتنا لاق رد هنس انعف ضابقا كلروشودو ههحونعفرمهنا اذا لج را

 قلوا ماض بولیکح ییرافو یمادنا هللا لیلقت ییونصو یع یعسقتآو ضبقنا اذ
 اضعاو مادناو رعض اذا سرفلا تفکنا لاق رودلوا ربعت قعارب هکر دهنسانعم

 هنالوا قلعا ززلم هنوکوا یماصعا ردهنتسانعم قلوا یلکنریدو لمروشود

 || خدو هدننزو لیعف ( تیفکشلا ) قلا مقم تفکنم لحر لاش راد تفکنم
 حج

 كنهنسذ رب
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 هراس و هرق اذا لوالا بابلا نم اتیتکو اتک هذ اف مالکلا تک لاقب ردهنسانعم

 روالوا قالطا هنروعو هرا روند هندآ زسا نالوا هحزآ یا هدنسهدوک تکو

 # للا هنمو رولوا ررصم هنسانعم ییاص کو معلا لیلق یا رگ لحر لاش

 یصحال یا تکیام شیج یف ءاج لاقو هیصحالو هدعتال یا * موجلا تکتوا هتکتال

 "رهتقرانآ قیص قیص یرلعدآ دوخای های همای دوب هدننزو هلزلز ( هتکتکلا )

 وطلتا بورافوا دیور یثم اذا لحرلا تکتک لاق ردهنسانعم كعرو ری
 ASS تک هلوا نود ندههقهف رگ د هتسایعم كلوك هح ةا دعرس ىف

 ( تکتکتلا ) ةهقهقلا نم ىنعي نود كحض اذا لجرلا تکتک لاق روسلوا ريبعت

 هل رسک كنمزمه ( تاتک الا ) ردفدام هدلوا یانعم هللا هتکتک هدشزو لزز
 در لاش ردهنسانعم كم هدلسف ه۶ل وق هدرلن و هدننزو لاعتفا ( تاتک الاو)

 ردهنسانعف كقشيا تاک او هراسو هرف ادا اناتک | هتک او اتکا هنذاق مالکلا
 روند هنلاذرو رنک كلام هلی كفاك ( هتکلا ) هعتسا ادا ثيدلا تتكا لاق

 زنک افلطم هلثهح و ردیلع كلی رتکرب هتکو نوسلوا قطا كرکو تماص ك رک
 نالوا هدرب هلیحف كفاك ( ةتکلا ) رول وا قالطا قرهلوا م هن یک رسد وسو

 ده ( تکتک) ردقجهلوا قلتوا هجرادقمرب دارم کرونا هکللشو هحزآ

 یرصنم ریف هدیسیکیا هعابشاو یعف كنها یانو یعض كرافاک ( یکتکو ) هدننزو
 تلع هفارصنا مدع ردیدآ نووا ینعی هبعل عوار صوص هع نایدص قرهلوا

 ردکعد نیفصنم ريغ ریبعت نيتا رم ريغ كفلوم هدارو ردشیأت هلیلیوأت هبعلو تیلع

 ندنسوا كن وق یوط هلیعف درلفاک ( تکتکلا ) ردلکد رج هنالث با رعا
 لجر لاش روند هیسک نازوا ولزوس قوح هلیحف كفك ( تاکتکلا ) ردهاکح

 هنش آ جالو هکردیف دارمو هدننزو هدیصم ( ةتیتکلا ) مالکلا رشک یا تاکتک
 رونید هب یثک رودو ولیو هصق هدننزو دجا هلا هلمهم یاح ( تعالا ) رود
 حراش هما یا ترک هنس لا روند هب همان هنسرب هدننزو ربما ( تیرکلا )

 لماکو مات هکرولوا فصو ههدعلا تاذ نالوا مات اقلطم یسهک تیرک وبشا هک ريد
 كنات ( تیرکت) ماد یا تب رک شۆ تیرک لوح و تی رکز توت لاش ردهنتسانعم

 تنب تیرکت نالوا یسهینب ردهدننیب لصوم هلبا دادغب هدلبو ردیدآ هدلب رپ هلیعف
 كنوبو ردب رهاوخ ردفاضم اکا رکب رود هک كلئا و نب ركب لواو رداع هبا لئاو
 طسق هکردتفل هدنظفل طرق لیض كفاک ( تسکلا ) رد لیعفت ینزو هغ وا هدااز ات
 هماقلا مصق هلی وکس كنیع و یحفكفاک ( تعکلا ) ردقح هل وا وراد یراک دید یدنه

 هنشس وف لبلب هدنن زو رمب ز ( تیعکلا ) هلیاه روید هتک هدنش وم روند هب یسک

 | لبلبلا یا ٿ کلا توص تیطا ام لوش ہل رسک كفاك رولک نایک ی روند
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 رولوا قالطا هدهنوتلاو هرجا توقایو راقو رانی یک شت آ هک ردیمسا ینورعع

 ندهیقم2 دالب یندعم گر مو ع ورب ندهیضرا رهاوح تیربک هدندنع رلضعب

 را را زد هدلع یرکهد لع "یداو هدنسارو تنسهکلوا تیپ
 ضاپ رولوا مسق ترد هکردب راک دتا رعبعت درکوک هدیکرت و هدیسراف کیدید

 رد رک دید جا تیریک هک ردیعو یر رق لطفا رولوا هایسو یرمرقو یراصو

 یک عابس رولوا هج رق ردق یک هدنآ رولوا هدلع "یداو ردندهیضرا رهاوج

 ندیا ناما ندهفاسم رحم رف چاق رب رلههک راردیا هراپ هراب بودیا موجه هنابنا
 . ربتبعت یدرکوک قوبح هکردنالوا یراص یسوبا كد رکوک نالوا دوجوم ن الاو

 هدهنکما ضعب و رارید یدزکوک زب هنالوا لفآو رارید یباصا ءابطالا نیب رونلوا
 ههایتس یعقوب رولوا تیرک هلیا حط ندا ناب رح هدلاح ینیدلوا هراح نویع

 هلغلوا یرمط درکوک هدنعننم درادمشح یسا نانلوا رعبعت هنابو هعلیاو رولوا لئام

 هتب رکو رردنا قالطا رجا تیربک هبهذ ریسک | نارکاییکو ردیا بن یسا وص

 هدنارت كلتضرا ضعب و راربد درب لصا هقب ز هک هتن رردیا قالطا راح لصا
 ایلاتا قح ردنا روهظ یرا ] هلعش و ناخد هاکب هاك هلغلوا تینا زی

 ا رکا ندلبج رپ مقا و بکرا ناخب هد بک یا ورا
 ناشف هلعش ندسنحما بویلتاچ ندفرط رب هللدح و تدش لاک اضعب و روهظ

 هجرحد ( ةت ریکلا ) ردبا راسك اخ یفانکا و یا رطا پودیا روهظ شتآ
 طلخ دلبا ارحا ضعب هکردهتسانعم كلمروس درکوک هتسهدوک كلود هدننزو

 ( تیتکلا ) تیریکلاج هالط اذا ةتربك هریعب تیرک لاقب رلرروس بودا
 روهظ ويد تک تک هک روند هننوص ندیا روهظ نکرانیق هرجت هدننزو تیئش
 رهاظ هدنسم رک و ادا كنهود ج و روند هنتوص كذيبو رخ نایانیق كلذک ردنا

 هود جک هدنماکنه یسهنکو طیف تدش كمدآ كانعشحو روشد هنوص نالوا

 هاتیتک هنع تعمس لوقت روند هب یتلوموک ندا نالوح هدنردص هیبش هتسمروکو

 روشد هسک او لح تبتکو ظیفلا ةدش نم رکلا توصک هردصق ات وص يا
 قراتآ قیص قیص یرل.دآ_ لوق ىلع كع رو ليات هحهتسه آ رولوا ردصمو

 ادور ىم اذا یناثلا بابلانم اتيتك لجرا تک لاق هتسانعم كروب "ريت "رت
 های هود تیتکو ےل د دشت كناتو یحف كفاك تکو هعرس ىف هوطخ براقو

 حاص اذا نالا بابلا نم اتتکو اتك ربعبلا تک لاقب ردهتسانعم كمروکو

 هءاس اذا الف تک لاق ردهنسانعم كليا لات هساتو موخه ی هسکربو انيل احایص

 هرتتو هظرا ادا االف تک لاق رد هن شانعم كليا راسکاخو لیلذت یهسکریو
 ٠إ[ تكمدلسف زوسرت هنفلوق كن هسکربو تلغ اذا زدقلا تتک لاقب رد هنسانعم قمانيق
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 | کرک یوص هلفلوا لشکید نیتمو قیس هک رونید هیهبرق لوش تیتقو 1# نب
 یر هیدن لمم هدارو كنم یا ٿي ءاقس لاق هی آ نسهر طق زب بوت وط یا

 ردهدنن ز و نکس كيسو رو وخام ندنسس انعف مالکلا نع كاسما ارز ردطاغ

 هل رك كفاق ( ثيقلاو ) هلیع كفاق ( توقلا ) هحولا رعش رشک یا تاعنق
 ی ےل رادقم قح وط دن هدننز و تا" ) تاوقلا و تئاقلاو دبقلاو )

 تداقو ر واک تاوقا En كن و روند هب هش و وادغ ك هيلا قعردس هلک

 ( دئایقلاو ) هلی كفاق ( توقلاو ) ریه كفاق ( توقلا ا مسا لصالا ق

 ةتايفو هوقو او مم وقت مماق لاش رد هنس اعف كمردنلت و ییهسکزت و كف اق:

 توق( تئاقلا ) اوتاتقاف هلایع تاق لاق ردهتسانعم كفلادغو توق هدنزو لاعتفا
 یرادقم تیافکو رولاوا قالطا هالسرا تئافو یدنلوا رکذ هک روتید هنلادقو

 نیبم ( تیقلا ) دیافک ىف یا شيعلا نم تئاق قوه لاقى رووا قالطا هکل رد
 هش رها هک دهتیمانعه ردتقم و رد 3 نابهکن زو"ظفاح ردن دان ءاعما هدنن زۆ

 ذتنايب هدراصب كفلژم یک ینیدلوا یتردق هنساطعا ادغو توق هسک ره ردرداق

 ن ره هک ر دک د دهاشو طفاح نالوا یمزال یانعم رک ر رگ وات ند هناقا هروک

 یرلدوحو هاب | هناقاو هظفاحم هلا یزاتسک نالوا مزال ها رزوا یسادغو تو

 ردیموزل یانعم ید یعانعم رادتفا كلذک رولوا مماق هدنرارزوا اعاد ورلیا تیاج
 ار دتقم سد ادهاشو اظفاح یا [ ایم یش لک ىلع ها ناکو ] یلاعت هلوق هتمو
 رلب رع هک ردندانعم و یدلوا رکذ 6 ری تایم توق هل رک كفاق ( هبقلا )

 بسا ادغو توق ( هناقتسالا ) هنسانعم بطالا اهب عطا ارد 7 هدف لر قد

 توق هيسکرب هلن رم دک كنم ریه ( ةتاقالا ) تاوقاا لاس یا هناقتسا لاش ردهتس انعما

 هن_نسانعم ك ج وک هب هنسن رب و هاقاف هناقتسا لاق ردهنساتعم ثكءریو ادغ و

 هقاطااذا ىلا ىلع تاقا لاق یدئلوا a هک هتن رونلوا لامعتسا
 هتک لاقب ردهنساذعم قلاچ هرب یهسکرب هدننزو تیس ( تیکلا )  فاکلالصف

 هتک لاق ردهتسانعم كليا اوسرو لعخ یهسکریو هع رف اذا یناثلا بابلا نم اتکا
 رس هفرص اذا هتک لاش ۰ . رد هنس انعم كليا عنهو فزد ندهتسنر و ها را اذا

 رد ه2 سات تا در هلکو ظطرغ یش دو ا هتک لاقت ردهنسانعم كليا

 هلذااذا هتک لاق ردهنسانغم كلا ناهماولیلذو هظیفب هدراذا ودعلا تګ لاقل
 وه لاقب روند هتیشک نالوا هودناو مغرب ردلعاف مسا ندناتکا ( تیتکلا )

 رڪ ند راڪخا ساح رضج هلو لیلعف لب رسنک تاک" ( تیربکلا £ اغ يلم یا تیتکم



 | اهل شیعیال تناکاذا تالقع ةأارما لاق روید هنوناخ رعروط. یدالواو رونی
 ]| تثلقا لاقن ردهتسانعم قلوا تالقف نوناخو هقان هلک كنءزمه ( تالفالا ) دلو

 | كلیا كاله ةضرع لوق ىلع كلبا كاله تالقاو االقم تراص اذا ةأر لاو ةقانلا
 | ییوس هد زو هتلف ( هتلقلا ) كالهلل هض ؤا هکلها اذا هتلقا لاق رد هتسانعم

° 

 تا دیهیشب

 تسیل یا لق ةاش لا رولوا یثان- ندعلع هک روند هناویح نایلوا لتوالح

 رب ( نیتلقلا ةراد ) ردبد ۲ هبرقرب هدهماع هدشزو نیر ( نیتلقلا ) نیللا ةولحم
 هدهرصع هدننزو هعرح ( هتلق ) ردعض وم

 1 رارطیتسا ( تاتعلقالا ) رده رب

 ۱ ) تهلق ) دعلقا یا رفشلا تعلقا لاش رد هنسأنعم قفلقج رویق كب حاص هدنن ز و

 كتر د توم رفح ردرلعض وم کیا هدننزو بالقص ( تاهلقو ) هدشنزو رفعج
 دوعق ( توتقلا ) ررید ید تاهلقو تهلق "هک ردقح هلوا هدلبرب هدنفرط یرقو
 [ نیتناقهللاوموقو ] یاعت هلو تی هب و رد هتسانعم كليا تدایعو تعاط هدننزز و

 ةولصلا ی مایف و ردهنسانعم كليا اعدو ردهنساتعم كلعا ث.وکبمو نیعیاط یا

 ۱ با یسج كرلتو ردهتسانعم كلعا كاما ندیوید مالک هدزاعو ردهنسانعم

 م ول یعانعف لصا ندهیعرش تاقالطا رلت وب هژوک هتان كحراش ردغ وصم ندل وا

 ۱ دز ٹیدح ف ةیارحلا 3 ءاعذا ردص وصح هزاع ید مالكلا نع كاسما و ردتعاط

 [ مالکلا نع انکسماف نتاق هل اوموقو تلزت ىتح ةولصلا ىف ملکتنانک ] قرا نب

 نوهغیدلوالقشه یباعد هدایز ندزاما راس قالطا توتق رو ءولص هک رد جزنم

 | لواو نوچغیدلوا یواسیراهلکدجسو یلصنكلو دبعن كايا دوخ اي یایقلوط دوخای

 | ةروسو هدناوررب رلیدلیا قالطا توتق هدهیاعد لوا نوچغیدلوا نمضتم یرملک
 | دعب هدرونم ردیطویسم ماعا رد هيآأرق ءروس یکیا هلیرلعما دفلا ةروسو علما

 دوهثاتعم كلبا اغددن هیرسک كنه ( تادقالا ) ردشلیا رمسفت یرلن آ نیتذوعلا

 ضع ورد رسفم هلااعد اقلظم هدل راس نکل هودعلع امد اذا لحرلا تنقا لاقي

 | دیزمهدراصبو ردموسرم هدنناونع یال هاب رلدعبام هدامرپ هدناهما ضعبو هد

 لاط اذا للصاا تتقا لاقي ردهتسانعم قعازوا یمایق هدزاع تانقاو ردتشم هلا
 مادااذا لحرلا تنقا لاقب رد هتسانعم قلق تموادم همش محو ةولصلاق مایقلا |

 هی صصص

 وزفلالاطا اذا نالف تتقا لاقب ردهنسانعم كليا داهجو ارم قوج قوحو لا

 هل عضاوت اذا لجرلا تنقا لاقب ردهتسانعم كلبا عضاوئو للذت هم یهلا هاکردو
 بویلوآ لوک ا هکردهتسانعم قلوا ماعطلا لیل هدننزو هما رک ( دتانقلا ) یلاعت
 لیلق ناکاذا سمالنا بابلا نم تان لجرلا تنق لاش ردترابع ندقلوا راوشمک
 لاق روتید هنوتاخ نالوا لکالا ةلیلق هدتشزو ريما ( تينقلا ) لکالا یا عطا

 یا تینق لجر لاقب رولوا قالطا ید هلابر مطلا ةلیلق یا تینق ةأرما
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 توط كرك تول ا ارغوت دک رق راک ی زرو تک

 یو توتو تاق لاسر لاس رشدمسیس یالخا را ربع یصکع اک ورک 2

 ا اھ وا اھت اوس نولعیال .تح حس یلاقا تیام یوق ماقا
 ےب نوع ز لوح هرو تقوم ( تسلا ) رق وت تو و و

 تاهدل راس لو لع وق توا ع ححو ج رع حر وسو هسعا هکر وتیع

 تع ربع تعرب سی رصد ] الا تلاع ہلا تیدشا سو هوا شوقا حرس هک

 تدا ف ترو هبخ ( هک ) هی نادار یحلار ر طلا تع ےل[ مرح وعو

 ( تاتفال ) ردا تتساللاو یرااضا بیح نا اولس قو رس هع هو یا

 لک یسا .تقا لاع رعد لا تل لاصتسا تاك "ی ر هلو لا

 هو د ومت ( تورقا ) ردیتآ حسوب ہک هوو قر ( 248208

 نخ را برس لوح لع عروق يوا ج هرت تو کرب کو و تدا الس

 روت وا ربصت یسریوتوا اع هک رها لا بورکو ک ہلا تر هجا
 صع لع هح یسی آتا میارتاو لوالا بالا ىس ورت ترعو ملا تر قاع

 رنک ارح یبس رهح هم کر همت( ترا ) برا ے دک 22 8 ۱
 بالا سک ل ]لا تر لاح رم ہا قوق ریتم و

 هتساسدح روت ءو روتوبا سا ترخو طرخوا ارس نع هچحو ری 2 ما ۱
 نالوا شوتح روند هتسالعاو یا تملا هک طر ک کا ( ترا ]

 دم تک نالوا ردا ها ههتست یدو يور ۆکر ع راو ریل لي هسح

 لک ای هنری هرم صج هتحو ی کک حاب یا تراک لجو قاس رورو

 نت یتصع ها تراع راع سا ے را رتا ( ترول ) روت وصح اوت ۱

 ( تعرت) رسمی ریتم نی هددعم شو هات ( ار ) تا
 نیک تب تمیرتتلا ] ريدا صح ر هد تو توراع( نورا ]ا روم و لاقت

 مع ها رو ر 7 ی یو
 وا رکا هک ردیقدارمو هدو سو ( تورلا ] رد تاو

 2 یصق تقع ( تلا ) سوق ےق ج ملا تو 96
 نالوا سلب للعو رولک راو هعا هکر ویتر زوج یوا ےک

 دوب ہو کک ( تلا ) رووا ویست ا
 قلوا كاله هرو ت ( تلا ) رو تعتمد قبرا حق تالو ا لا

 كليم[ هتل ) تزنه 2 وا ارا باللا س اك للح زا تع لاح

 ةکلهتا یا علا ق تو لاع ردک الهو رطخ لع هکر عرار و هو
 هه نالوا مطقم ید بوروعوع یرولیرب ام هد و بار )ت ۱



 ( توقا ) رواشیالو هأربد رفتم یا تیوق ءأرماو تیوف لحر لا رووا قالطا
 ردهتساتعم قلوا ولهصیقت و بيع هةوا توق نساحم ضعب ندهتسرب هدننزو لعقت

 با رطضاو قالتخا یا [ تواقت نم نجا قلخق یرتام ] لاعت 4وق رنمو

 ناول رظالا لوقب بيع نم یا یدسلا لاق توقت نم یناکلاو ءرج ارقو
 كحمدا ضارتعا تشکنا عضو هدیهلا قلخ نالوا عدا ام یتعی نسحا ناکلاذک
 دهعاو ده املاك دحاو ىع E تافتلا ءارقلا لاقو ردق و یرب رد هوس

 رخالا قام ضعي هتع تاف نیتوقلا نم الك ناف بسالا مدعو فالتخالا وهو
 دوخ نزسقلوا یذاو ما هدرهتسن یس4وقم ام كنهسکرب یک تاتفا توقنو

 لاع ردقلوا قیاس اکا ندنکلیدنک هک رد هتمانعم كلنا لاعاو فرصت دوم
 41 لع علوا نیم یسانعم هيلع یتدو هیهاف اذا هام ق هيلع تو

 ردشش هلص

 ردهتساتعم كلبا قلیعوق هددت كناتو یحف كفاف ( تقلا ) 4 فاقلا لصف #

 هو رولوا مسا تو اهع یا یوالا بایلا نم اتق ثیداحالا تقي نالف لاق

 تقو یک صقصف روند هتسیروق لوق لع یک تسقسا روتید هاب یرلکدید
 یسهداراو لع كن هسکرو بوذکم یا توتقم لوق لاقب رد هتسانعم كلعوس نالي
 لام ردهتسانعم قلوا نرم بورود هتسهسکا هصنابت نوعا كلا درد و مهق
 كنم ود شما رغوا هلع مایه نابحو دب رام رع اسب هصسا ادا نالف لا تق

 رسا لوب مشاذا یعازب تق لاق ردهتسانعم قلقوق لوب نوجا لالدتسا
 قالوط یهتسنرب تقو ردع یرک دا رییعت قثهصوص مایهو لدتسيل بویهلا
 تلاش ردهتسانعم لیلقت ققلازآ و هدق ادا "یلا تة لاق رد هتساتعم كمك
 هج را هجا و هأیه اذا هتف لاقت ردهنسانعم قلق هدامآ و مّصاح و هالق ادا "یا

 هی را كنهسک رب و الیلق الیلق هعح اذا یا تق لاق ردهنسانعم كمردکر ب

 یهو هد رو لیعفت ( تیتقشا ) هصق ادا هرنا تق لا رد هنسانعم كرا بوشود

 یارحا قرقتم یس4وقم برطو هم اذا تيدا تتفق لاق رد هتسانعم كلعا قلیوق

 اه و اهعج زا ه وافالا تم لاقي ردهتساتعم كليا مو وعم طو مج

 قلي وق هلکم روتک ور ژوس هوا یرب ردررکم هک «دنزو هراز ( هتفتقلا )
 یهو هدننزو یصیص ( ییتقلا ۳ 2 اذا لح زا تق لاقت رد هت سائعم كلبا

 رد یس اک ھتساصم ناتق رولوا فصو ملایم و رد هتسانعم كلبا قلی وقف رد ردصم

 نچ و يعوق هد لنوو هدنزو روبص ( توعتقلاو ) هدنزو دادش ( تاتقثا )
 سس سس سس سس رم وزوک 4 روند هک لوس ید یجوا لوق لع یک یی روند هدصقم نالوا

 فو

 8 ومو رکذم رد بم هیظعت یربغصت ووتلوا قالطا هبهسک نالوا لعقلاب دیتسمو
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 لاقب ردعوضوم هنسانعم یشوا رود بوک ندناسنا كنيش رب هلرهجو قماملوا
 هر ثوفو هف توف وه راب رعو هنع بهذ اذا انا وفو اوف توس مالا هتاف

 كجد رد هد رب ییدعشنب ینا بور وک یزوک كنآ دنا لوا رربد هد توفو

 هد توفوا هر توفوا هغ توف هقزر هلا لعج هدنماقم اعددب التم هدلم

 دوخای یزغآ نوسروک یزوک هکنوسلق هلهجو وش ینقزر یلاعت قح ینعب رارید
 خرلا هکردنال ثیح یا مرا توف ینم وه لاقب و نوسعثریا ىلا دوخاب یغاررع
 یاره توفو هدنربدقن هغ توف ناکم ردهدندارم فرظ یظفل توف هدرااروع

 قبس رونلوا لامعتسا هنسانعم هاش توم تاوفو رونلوا قالطا هنغلارا كغم رپ

 رد زای ید و هک ا یقبس راربد اذکب نالف یقتاف هک رد وام ندنسانعم

 فاخا لاقف ىشملا تعرسا هللا لوس رای ليقف ع رساف لئام طئاح رم ] كيدلا هنمو

 . هنسن رب ندهسکر هدننزو؛لاعتفا ( تادتفالا ( ا ٽوف یا ] تاوفلا ٿوم

 هلا هسکربو هتاف ینعع مالا هناتفا لاقي ردهنسانعم كمك بولوا قلوا توف
 هنسانعم كلا ترشابم هلعو راکرب دوخت دوخ نزسکلغا ناذیتساو تر وشه

 ثاتشال نالف لاقن دمو ردلاعتفا ندتوف' نالوا هتسانعم قبس هکرونلوا لارعتسا
 هاو یربخ یدنک هسک نالف یتعی هما نود لمعیال یا لوعفملا ءان ىلع هيل

 الب یسهصالخ زاوا قوبسم هج كلک هلع شیارپ ندنروما هقدلوا یذاو
 لاق لصاخاو ردلکد نکم قلوا قیاس هلصوصخ رب هسکرب دوحم دوخ كذا

 تئواعم ندهسکرو كلذك هیفكيلع تاتفا دق كنود كرما ىف اثیش ثدحا نم لکا

 یتسانعم بلغت ران و و رر د مالا ىلع تاتفا هسلیا ترتشابم هشيارب نیزسکلیا بلط
 هنسن رب ندد یک اخب رب تاتفاو رلیدلوا یدعتم لس هک ىلع هلغلوا نمف

 تاتفا لاقب ردذوخأم ندتسانعم قبس یغدو هکر وتلوا لامعتسا هنسانعم كليا ادیب |

 لابعتسا هنسانعم كليا تعوکعت هلبا هدامرب هرزوا هنکرو هعذتا اذا ملا |
 ندهسکرب هدننزو هدافا ( ةتافالا ) هيلع مکح اذا مالاق هيلع تاتفا لاق روت وا |

 (توافتلا ) هنع هب بهذ یا هایاهناقا لاق ردهنمانعم تكمردتبا توف ییهتسنر,

 فاتح هنر یر هل تهج فاص وا ین قعشلفا ربا ین كن هتسن کیا هدخزو لعاقت

 قبسو تؤف یارخآ نصو كلامه دحا هک ووک ردهننشانعم قلوا ساک رقو
 كنسهدام توافت وبشاو امام دعابت اذا ناثیشلا تواش لاش رولوا شالا,

 حوتفم واو نویالک ردتفل هلیئالث تاکرح كواو هدنظفل توافت نالوا یردصف,

 هکر د رص هروب زم بابو ردحراخ ندسایفوو راردیا روسکم ی ربع و راراد# ۱

 یک یاوئو یلاوتو رردیا حوتفم ملت رلدا لاقتشسا هبه هرزوا واو هک ایوک, |
 یاردوخ هدننزو ریبز ( تیوفلا ] راردنا روسکم هلسایق ههلتعم رداصم ضعب



 بوج كشوق ندلاو ندقازود ردهنسانعم كقک بون وو قلتروق بوجاق
 .هداتنعع و و صلخحو تلقا نعل یم تلفا یا "یا ییتلفا لاق یک ىمملتروق

 نم راطلا تلف لوقت ردهنتسانعم قلوا صالخ ب ولی ربص یتاهک ا ندهطرورب

 هيلا عزاب اذا هيلا تلش لاق رد هنسانعم قلوا دنموزرآو قاتشمو صلح یا

 یاهک ۲ هر زوا هسکرو قاتش و الا عزان یا تا یا تلفش ها را لاو

 ,هدن زو لاعتفا ( تالتفالا ).بثوت اذا هيلع: تلفن لاق رد هنسانعمقما رجب ولآ

 اذا مالكلا تلتفا لاقب رد هنسانعم كلی وس مالک یاثماو رعس ره ابیلاو ساک

 تام اذا لوعفلا ءان ىلع نالف تلتفا لاق ردهنسانعم هكلوا نزسن آو 4ج را
 ردهنسانعم قعشاتص کا یاهک ا نیزسکلیا بابسا قوت زو:ه هشیارو :ءاخ

 .هدننزو ناطسهلاعف ( ناتلفلا ) هلدعتسب نا یلبق هب یبوف یا اذک ماب تلتفا لاق
 روند هآ نالوا ربلد و دی دش و بلص و زوایو روند a | قانوا ولطامن ولشدنح

 راکش نوي هکر دید آ شوقر و رد صاع ی ناتاق هکر دیما ثكنب رب ندا ناتلفو

 كس و دم رو نارداربود هدیس راق هکر دیعلبا ناب 4ا خر یو حج راس ردنا

 ,لوش هدن زو روبص ( تولفلا ) ردشوق یراکش یرلکدید یشوف وکلتواو یشوق
 .هدننک | كنالوا سبال هلغلوا كجوک هکرونبد هبرع ةوسک نالوا رعبعت مارحا

 ناک اذا تولف ءاسک لاق هيلا هطاحا ینندب هلغماشواق بولک هبارارب یوا یکیا

 هدننزو دجا (تلفا ) هأجاف اذا االف هتلاف لا ردهنسانعم قعشاتص یزسنآ

 ( ناتلفلا ( ردندلاجر *یعاسا هدنزو هی سس ) هتسلقو ( هدنن زو ريب ز ( تیلفو )

 ,هددشم مال ( تلفلاو وو درمص ( تلفلاو ) ردتغل ,هلاح و هل رسک كنا

 عییس یا تلفو تلفو ناف سو لاق روشد هی آ درکوب هدیشزو رق ها

 :هتسنرب هكرديعج كنسهک ملف نالوا رکدهلتاکرح (تاتلفلا) .هثم .تلفتمال یا .تلف

 هوفهو هرداب ندا روهظ هیور ربغ نم هل سانمو روند هکلیا روهظ زسنآ

 هتالزو هناوفه یا سلحلا تاتلف ترک لاق هنمو ردسغلوا لامعتسا هدهلزو
 قف نكي یا .هنالز یا [ هناتلف شال ] مالسلا .هیلع ىنلا سلجم هفص ىف هنمو

 كواوو یحق كناف ( توفلا ) رونید هبیشک .نالق شوماخ اربح بویلاق ییاوج

 ردهنسانعم قشواص بوک و كقک ندلا هنسنرب هلیحف كناف ( تاوفلاو ) ,لینوکس

 نک کارداو لوصو ,یخدرب توف لصا هلوا رذعتم یاردا یخدرب هکیلوش

 یقمالوا

1 
1 
۳ 



 و ٩ ۵

 بول وا عبثت ءانب کا ردررقم قاوا ربتعم یلعف هلازاو مک هدنموهفم هلاحمال هلغاوا

 بلقلا ىلع هرسکی یا شطعلاتفرب هنال تا رفلاب یم وبش | ییطیس هیشاح ف اشک هرخ ال

 نم ذب ريكلا قاقتشالاب هنم تارفلا قاقتشا رسکلا ىئعم راتعا ف فكي ىنعي

 نالوا بولقم یظفل تارف ىنعب ىدنلوإ بایرفظ هنکیدلیا تبث هلیرابع بذجلا
 هنناس كحایصم یک عام ردفص و تا رفو ردکعد ردذ وخأم ندا

 بذع نالوا قدارمو هلا لج هنظفل بارغ روتلعج هرزوا نارق اردا هروک

 كفلّومو تارف هایمو تارف ءام لاقي رولوا لوقم هعجو د رفم هلغلوا لو هنظفل
 مهفنم یسلوا قتشم ندنا تارف بولوا هنسانعم ط رفم بذع هئو رف ندنعسر قايس

 یتغوش ندنلابج القیلاق هکردروبشم رهن دارم ردیسا كنب رهن هفوک تارفو رولوا
 هلا دارم رنو رورم ندنرلتس نا زراو ناجرت هدعب بولوا لصاح ندنسهرد
 ندهثدح و تيه ندنتلا تارفلا ةرئبو هعلق مور ندنفرط هیطالم بولوا عج

 رح هدنبرق هفوک ندنسیفش هسصب بولوا عم هللا هلجد هدنآو ناور هیالبرک

 ليجد هلا تارف ناتارف هلیسهینب هنش ردشلنا هاسم فا وم رول وا بصنم هرم ره

 ( ةتورفلا ) ردندلابر مالعا تارفو یک رح روللوا قالطا ءزکد تارفو رد رہن

 دتورف ءالا ترف لاق ردهنسانعم قلوا راوکشوخ و ولتاط كيوص هل يمس كلاف
 دشر بحاص و دنشوخ كب هسکرب هلنبتصف (ترفلا ) بذع اذا یسامخا بابلا نم

 لاقش ردهنسانعم قلوا فیعضو لتحم ندهرکص ی ارداو لقع نکیا تیورو
 برض ( ترفلا ) ةکسم دعب هلقع فغض اذا عبارلا بابلا نم ارف لج لا ترف

 هرشاذا لوالا بابلا نم ات رف لحرلا ترف لاقن ردهنسانعم كليا از هدننزو
 ندهموقیم هدام روید هئروع راکانز هلیرصق كفلاو یحف كناف ( انترفلا )
 هدئدنع هیوبپسو ردشلوا بهاذ هنسهدایز كنون فل وم "هکرید حراش رددوځام

 هبرسک كناف ( ترفلا ) رديمسا تروع هدنغمرب انترف نالوا قفورعم نکل ردیعابر
 ( تاتسفلا ) هنسانعم زف ردکحوک ندشراق هک رونید هرادقم نانلوا ربعت هرس

 ناباس كوين راهاشداب هدعب روند هرداچ هراق كوي هکردیفداردو هدننژو طاق
 هدیسکیاو روند هاکرخهدیسراف ردشفلوا قالطا ید هنیرارداچ نالوا ریبعت هبواو

 رخآ كبآ ره هليوكس كمالو ىحف كناف ( ةتلفلا ) ردنغل هرس كرا ید
 یآ نالک هرکصندنآ هکر وند دن وک ا كآ لوش لوق لع روئید هنس ههک

 هنسنربو شیارب هلفو یک ینوک رخآ كنءرخالا یذاج الث دلوا مارح رهش |

 دتلف مالا ناک لاقب ردعما هنسانعم كليا روهظنیزسنآ نکیغو هدرطاخو لایخ |

 كنه ( تالفالا ) ردذوخأم ند یانعم وو ربدنو ددرت رغ نم ةءاف یا

 نیزسن آ ناویح دوخاپ ناسنا ندهنسن یسهلوقم غ اباي ندنلا كندسکرب هلیرسک



44 

 "بوبوق واف هنج ا ءرکنصندقدلافوا هک رونید هنغورتوط شف هلیضو یصف كلاف
 0809 هتسانعم رع "رلتک روند هنس هم وک ام رخ هحرادقمربو راردا قروط

 وص هود هدننزو هل ز ) ةتفتفلا ( و3 هی اتم قلوا هرید هزیر هدنزو لعق

 یرلا نود برش اذا رعبلا تفتف لاق ردهنسانعم كما 31 ندنسهب رم قعاق

 لها راس هکرونید هبیدلسف نالوا هدنیب هسک چوا یکیا هلع كناف ( تفاتفلا )
 هد ز٤ اسل مهفنالو معسال ارس یا قاف r3 لاشه رهدا مهف هنو عاعسا هب سلجم

DSردد رفم كتف اف هکزدکر ک قلوا دوام نديون یریبعت راروشلیوس  

 تف تب لها لاش ردهنمانعم هدنک ارپو قنغاط هلیالث تاکرح كناف ( تفلا )

 هتندیآ یآ هلیوکس "كنهمحم یانو یعف كناف ( تغفلا ) نورشتنم یا ءافلا دثلتم

 دە رجت یجشآو ر قلا ءوض ىف یا تغقلا ف انسلح لوقت هنسانعم رمشلا ءوض روند

 هردقلا م ةردفلا لشت اذا خايطلا ET لاق رد هنسانعم قمر رقح یسهحرا تا

 هرلکیلد ی رکد یعرکد نالوا هدنراناوات 4 زوا و ا رونید دقافو هناپق تغفو

 ندرلن ۶ دلدح اب نالوا هدن رلماط دارم ردص وصحم هن روا بص هڪروش د

 كمك رولوا ب تقفو یک يزد چا كنب هبق ماج ردا دوف هلعش هورحا
 بوردلاق یتغاپق كبافو هعط5 اذا ثلاثا بابلا نم اعف * ىلا تف لاقت هام

 رد هثسانعم و هنشاپ كنهسکربو هفشک اذا ءانالا تخف لا ردهنسانعم قجآ
 رد هتسانعم كع وا شوف یرلک دید هتخافو هب رض اذا فلا هار ت لاق

 هتناب كحراش رونید هنشوق كيکوا ( هتخافلا ) تتوص اذا ةتخافلا تتغف لاق

 تش هتخاف ردندناوسن ءاس هتخاف و رد هيم ثعاب ینیدلوا هدننول باتهم هروک
 دیلولا تن هتخاف و ورع تن هتخافو رداضترم ترضح رهاوخ هکبلاط یا
 كميرو یک یثیورو كنشوق كيکوا هدننزو لعفت ( تغفتلا ) رد رلهیاح

 بع ینعب كلبا بت و ةتخافلا یقم یشم اذآ لجرا تخفت لاش رد هتسانعم
 بت اذا نالف تخفت لا رووا لامعتسا هنسانعم كليا كن دوخ هليا رادنیو

 اذا فقسلا تعقنا لاش رد هتسانعم تكفلد ناوا هدنن زو لاعا ) تاغفث الا (

 ءام لاقب روند هیوص راوکشوخو ولتط تياغب هلی كناف ( تارفلا ) بقغا

 یدلیا قرف هلیهجو هغلابم ىننيب بذسع هلا تارف فلوم ادج بذع یا تارف
 تیاغب تارفو بولوا وص.یجکسو ولتط شوخ یمجلا بذع هروک هنناب اریز
 هل رابع بذع یا تارقو ناار و هایم و هدهدام لیذو ردقح هل وا وص نالوا بذع

 با رغ رده رسک كياق ی رص یتغیدل وا نات رو یج كنظفل تارف

 یفیدل وا لوقم هعجو دحاو یظفل تارف هدروزم لاثم كلذك یک نابرغو

 موس ص هلترابع هتبوذع طرفل شطعلا مسكي هدريسافت عیج نكل ردشللا راعشا
IAISTL. aaaamTEATa O ESEL aaa era TT era e0  

 غنوا
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 ها رهق و برض و مش هیسکرب .هدنزو ءادنمسا ( ءاتلغالا ) ردص وصحم هباسح

 مشلاب ءالع اذا هيلع نالف قتلغا لاقب ردهنسانعم قلوا لوتسمو رک یشو هلاوح

 هعرج (تثلغلا ) روشید هنلوا كنهجک هدننزو هتلف ( ةتلغلا ) رهقلاو بمشلاو
 (تالتخالا) تلغ یا ةقلغ هب لاق رد هنسانعم قلشلکی ردعما ندنظفل تلغ هدننزو

 لاق رد هنسانعم قعوط ۸ لفرغ یهسکرب هدننزو لعفت ) تلغتلاو ( هدنن زو لاعتفا

 یکروبولوا لیقث ماعط هدننزو تع“ ( تیخلا )ةع ىلع هذخا ادا هتلغت و هتلتفا

 رد هنسانعم كلبا .غ امد هد روش کب شوخ رس ییبحاص بوردو ودعم هلقمصإ

 هبوص و ناركسل اك هريصف هبلق ىلع لقت اذا يناثلا بابلا نم اتت ماعطلا هتغ لاقي
 ثكمرو .بولروا یهنسنرب و هطغ اذا ءال یف هتغ لاق ردهنسانعم قمردلاط

 یرفو ینشاب نوجا س هب نكر ا وص و هاطغ اذا " ىشلا تغ لاق .ردهنیسانعم

 کاک رد ا وو برشلا دنع هسأر عفر اذا اضن تع لاق ردهنسانعم قع وط

 یحاص .لقصب کروب ماعط لیقث هلنیتعف ( تملا ) ردا هنطفت هليا وص یتغولوص

 لقت اذا میارلا بابلا نم اتغ لجرلا تغ لاقب ردهنسانعم قالو یک شوخیم
 نارکسل ا راصف هبلق ىلع مامطلا
 دانسا زوس ,لطاب نسلصا یدنع هیسکو هدننذو لاعتفا ( تاتفالا ) ٤ «افلا لصف »

 هقلتخا یا لطابلا لع.تأتفا لوقت روتلوا بعت: نما نالی .هکردهتسانعم تلیا
 تاوو ها و دبنسا اذا هآرب , لحرلا تأتفا لاق رد هنسانعم قلوا یأر دوخو

 هک ربد ج راش ةءافب تام اذا لوعفلا ءانب ىلع لجرلا تثتفا لاقب ردهنسانعم كليا |

 لیش لیعش نا و رد زوم6* نعي رده هرزوا لش یرهزا یس هزه كن هداموب ۱

 دزواو ردلکد نیعم ردیءدنسهدام توف دوخای ردیمزویهم نع ردم ولما هرزوا |

 لایعتسا از ويھ یزومه* ریغ نکل ردع وع“ هرزوا تب زو هح رک هدزوا شاور ۱

 تاثر كلذک ءدنلحم مدناق ولح هقبو س ن رارد وبلا بایت هک هت ردعقاو ۱

 هدهفللا مماج و هلوا زوم پویلوا ندنوف ییصا هکردلتحم یندوو زربد تیلا ۱

 ملیددشت كناتو صف كناف ( تفلا ) ردموسیم ازومهم هل رابع هأارب تأتفاو تاف |
 لاش یک یکتا دیر ردهنسانعم كليا د مد رخ هزید هزر هلا راقمرپ یهتسذ رب ۱

 هدّلایف رولوا مسا تفو عباصالاب هسنکو هقد اذا لوالا بابلا نم اتف *یثلا تف |

 ها زا یینوف كيش رب رول وا ردصم كلذک رولک توتف يج روند هغالتح نالوا |

 هک وک ردزاجم وو هفعضا یا دعاس. ق تف لاق ردهنسانعم قلق فیض هللا |

 هزید هزید هلیا راقمرب هلیحف دزاف ( توتقلاو تبتقلا ) رد هلبا سنک ىنتاوعأ |

 (تاتفلا ) .توتفم یا توتفو تیتف "ربخ لاق روید هبهتسن شافواو شعارغوط ۱
 ( دتفلا ) .تعفنام ىا "یمن تاتف لاق روند هنییثنافوا كينش رب ,دننزو پارغ |

 ۳۸ لوا
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 ةغاط نوزوا هجا زکلای عفاو هدارح زودو ردنداعرم هک رونید هنش روق كوا

 واتق ثم تیاغب یدوعص هنیرزوا و رونید هتسادتبا و هنلوا كنیش ره و رونید
 یدوعص یدو هدننزو روبص ( توتعلا ) روند هریو هه ترصنالوا راوشد

 هقاش یا تونع و تونع هکا لاق روشد هرابو هه برص نالوا ولتحز

 تتنع لاقت رد هتسانعم تكابا ضا عا ندهنسنرب هدننزو هحرحد ( ةنتنعلا ) دعصملا

 تلسکوب بونلیو یزونبوب كغالغواهدنشایرب نانلوا ربیعت شجوضعا اذا هع
 دکردیفدارمو هدننزوسناع ( تناعلا ) مفترا اذا دوتعلانرق تقنع لاقي رد هنسانعم
 سناع یا تناع ةْأرما لاق رونید ءربق یراق نالق هدوا بویمراو هبهجوق
 رود هیشک نالوا هدندیف قعوط یتساطخ كنهسکر هدننزو دنعتم ( تنعتاا )

 ا3عتم اچ لاق رد دامن قلوا هددیف قموط یتسهزو اطخ كنذسکرب تنعت
 ( تشلاو ) هدتننزو نسج ( تنعلاو ) هدنزو فتک ( تشعلا ) هثلز الاط ی

 رود هکیک نالوا تتسکش رارکت هرکصندقدلوکوا بولیراص هدنزو مظعم

 هکربد ح راش روند هیسک یحاص تهالبو قجو هتع هدنزو دهعتم ( تهعتلا )

 قح هقی هدارو هتعتو هقیوذ یا تهعتم لجژ لاقن ردیولقم هتعتم هک ایوک
 ردلکد هتساتعم سابل نتیزب ردهنسانعم

 لا هدام رب هيك رب هلددجت كنانو یحف كنیغ ( تفلا )  ةمصلا نفلا لصف)
 اذا لوالا بابلا نم اتغ مالاب هتغ لاقم ردهتسانعم قلق هدیحمر بوریو تجحز
 دوخای لاو هطغ اذا ءالا ف هتغ ردهنسانعم قمرذلاط هوص یهسکربو هدک

 كلا تغ لاق ردهنسانعم كليا افشا ینوک لالا یسنلوقم قموط هنغآ ینکی
 مالکلاب هتع لاق ردهتسانعم كليا تاکساو ماغا ییهسکرب هللا زوسو هافخا اذا

 ردهنسانعم تكمحما مدو مدو بردی یوص قرهیم رآ ندرعآ یاقو هتک, اذا

 یهسکربو هيف نع ءالآلا دنابا ربغ نم عرج دعب اعرح برش اذا ءالا تف لاقي
 بودلاکو یدآرب و هرکاو هغ اذا هتغ لاقت ردهنسانعم كلا لانهصغو مومغم

 هلک رکس هلصاف ی هوا یرب هاد و هقنخ اذا هتغ لاق رد هنسانعم قعو
 اععتا اذا نطوشوا اطوش هبادلا تغ لا ردهتسانعم كليا هدنامرد تورو

 "ىلا ىلا تغ لاقب رد هنسانعم قلق یلاتو عبا" هثیش ضعب یثیش ضعب و ًاهضکرق
 یلرازاب نالوا دقع هلیوکس كمالو یخف كنيغ ( تلغلا ) اضعب ةضعب مبنا اذا

 هلاقا اذا لوالا بابلا نم انلغ یرلاو حبلا تلغ لاق ردهتسانعم هلاقا قمزوب

 هداسح تلغ لّوق ىلع ردهنساتعم طلغ كليا باسح شلكي هلنيتحف ( تلغلا )
 بابلا نم اتلغ باسل ا یف تلف لاق ردص وصج ةغلحلکی نالوا هدزوس طلغ و

 تلغ هل" و رد متا ةلاط طلغ نالوا هجوا هک ريد حراش لوقلا ق طلغ و عبارلا



 E 0 یمنی

 هن رهسبایو بطرو اطخو باوص هنا هلقمانوا یس.رتفم :وق و هک
 رب قحا مسج یا یاتفلعو توفلعو توفلع لحر لاش هلواررواص هک

 یکه قلح نوجا كمربک | هدلا کوب هدننزو تم ( تمعلا ) هنهاوع ىلع مالکلا
 دف) اذا یال ا ب بابل ن نه ات فو لا تم لاش رد هتسانعم كم رود هج کد

 هرهق اذا انالف تع لاش رد.هنسانعم كليا رهقو لزغیف ديلا ق لع اردتم

 یشوروا روک قرهیم رباق الصا لوق ىلع كلبا عنمو فک ندنتحاح ییهسکرو

 اذا الف تع لاش رد هنسانعم قااح تور وا دلکنکد نوسلک هسر واک یس ەرەن يک

 هلا تع هدننزو ليعفت ( تيعتلا ) لابم ريغ اصعلاب هر توا همارم نع نعي هفک
 كل ریک | هلیحف كنيع ( هما ) هتع ینعع فوصلا تع لاش ردفدا رم هدلوا یاتعم

 هلیلس هسرولوا ندلیف هک هن روند هنسهتسد كو شارود ی رکد هدلا نوعا

 ؛یسح عجو هنری رولک تعو رولک دعا ىج رونبد بس هس رول وا ندهبنی و

 روند هیبزوک نالوا قذاحو فیرظ هدننزو تیکس ( تیملا ) زساه روک تیع
 لهاج نالوا یأرلا فیعضو رونید هشوخسسو فی رظ بیقر یا تیع لحر لا

 یسح رک رونید هیسک نایلوا بایهر هکولس هته> رب یک اجاو روید هنادا و

 هک روند همدآ نال وا اما ییکجهدیک هتم“ هن و هه رهن یاب تولا یونعم 1و

 هنن رب هلنیتعف ( تنعلا ) ةهج ىلا یدتمال یا تیع لحر لاش رول وا هدنربح
 دسف اذا عیارلا بابلا نم اّنع "یثلا تنع لاق ردهنسانعم قلوا هاب و دساف
 لاش ردهنسانعم كاله و ما یا تذع هيف لاقب ردعا هنسانعم هانکو ما تنعو

 لاش رد هنس انعم قمارغوا تقشم و تجزر هاناو دالهلا یا یر | ف عقو 1

 رد هنسانعم قعماتص هنو ٽدشر هسکرو قدما هيلع لخد اذا [نع نالف تذع

 یشخ نمل ] ىلاعت هل و هنم و رد هنسانعم كلبا ازو ةدشلا قل اذا لح را تنغ لاق

 رد هنسانعم قلرف بوک فعضو نهو هب هنسن رو ات رلاو روعف لا یا ¢ ia تنعلا

 لح.را تنع لاقت رد هنسانعم قعاز 8 هانک و ۳ یو اذا مظعلا تلا لاقب

 قلربف هلبدس رب رارکت هرکسندقدل وکو ا بواب راص كيك قیربقو ۳۹ تنشک | اذا

 هلبرمنک كنمزه ( تانعالا ) ربلبا دعب ضابلا اذا مظعلا تنع لاق ردهتسانعم
 تشعلا ف هعقوا اذا هننعا لاق ردهنسانعم قعارغوا هتقشمو ٽن رب ین هسکرب

 تنفا لاق ردهتسانعم كليا تنکش راک یک شلوکوا ل ۲
 رسق هییسکرب هدننزو ليعفت ( تينعلا ) هضاهو هباصا اذا روحا مظعلا ىلا

 هوادا هيلع بعصا هم لا و هيلع ددش اذا ای الف تشع لاش رد هنسانعم ابا

۳ 
۱ ۳ 

 ۱ : | یرکدید یوا قحادغیو یرکنک كشا عب یرلکدند لح هلیعط كیع ( توتەلآ )



۱ 04° 

 هتع لاق رد هنسانعم كليا داربا رارکتب رارکت یعالک ییدلیا باطخ هبطاخم
 كليا مارباو حالاو رم ن ورس مالكلا هيلع ددر اذا لوالا بابلا نم اتع

 هتعلاش ردهنسانعم كلا او و مولو هيلع خا اذا ةلعسلاب هتع لاق رد هنسانعم

 هلا هکر هدننزو دانع ( تاتعلاو ) هدننزو هداضم ( هتاعلا ) هو اذا مالکلاب

 هدننزو لبلب ( تعتعلا ) هصاخاذا اناتعو ةتاعم هناع لاق رد هنسانعم كليا هعصاخحم
 ناسا نالوا ددشو یوقو یک یدج رونید هغالغوا هدنزو بربر ( تععلاو )

 هقلثتا برطضم لوق ىلع روند همدآ هماقلا لیوط هقللتا ماتو روند هناویحو
 زوس هلتوشخ و تظلغ هلنیتعف ( تتعلا ) رود همدآ دقلا لیوط نسقشقای

 يلع كرل رع( تع تع ) مالکلا ىف ظلغلا یا تتعلا اذهام لاقب روید هکلیوس

 نوتج كمرولد هدننزو هلزلز ( ةتعتعلا ) ردهاکح ندنوص قحء.فاچ قالغوا
 یعارلا تعتع لاقش رد هنسانعم قم عاج یغعالغوا كرەبد تع تعو رد هنساتعم

 ادا هلتسالسو تقالط یمالک هدننزو لعق ( تتعلا ) تع تعب یدلا یعد اذا
 لاق ردهنسسانعم كلبا ملكت كرهیلیا رارکت و دیدرت یتاگ و فورح بویمهدیا

 هدناو هدننز و یتح ( یتع ) ددرتلا رثکا لب هيف رتسی ۸ اذا همالک یف تتعت
 هدنزو برض ( ترعلا ( ردتغل دعسو فرقو لیذه هروک هنا تحراش ردتفل

 لاق ردهتسانعم قلوا برطضم بوبهرتد لوق ىلع قلوا تضمو بلص قاررزم
 ردهتسانعم قیالیو برطضاوا بلصاذا ىنالاو لوالا بابلا نم ار مرا ترع
 لاق ردهنسانعم قوا هلا لا ی هنسنربو قربو ممل اذا هريغو قربلا ترع لاق

 با رطضالا دیدش یحهرد كب هدننزو دادش ( تارعلا ) هکلد اذا هفنا تر

 (. تفعلا ) با رطض الا دی دش یا تاع غرو تاع قر اش روند ه هنسن

 بولیغاط یسازجا لوقلع قمریق بور و یهنسنرب هلییوکس كنافو ىح كنيغ
 هاول اذا یا بابلا ن م اتفع "یملا تقع لاقش رد هنسانعم تەرەق قر هیلحاص

 دوخاپ كعا ا وفات هک نمعو صال الت ايک وا کو
 هنسانعم كليا لکت دد رخ هتسکش پویمهدا دا یناوو مات یمالک یشان ندننکل

 ةنکل «سک وا هت ع یف فلکت اذا همالک ف تفع لاش رونلوا لامعتسا

 سعار وند همدآ قالوصو روند هبیشک قجحاو نون هدننزو رجلا ( تفعالا )

 رکذ هدنسهدام هکر دیفدارمو هدشزو ناتفص هلیسهدش كياب ( ناتفعلا ) هنسانعم

 هدنزو هدیصع ( ةسفعلا ( رلربد ید یاتفع هلتسن هنسم هغلابمو ید وا

 ( توفلعلاو ) هدننزو لحدرج ( توفلعلا ) روند هنشآ جانوب هکردیفداضو

 زغچ و قحا هثلبا مسج لوش هدننزو یناردنا ( یناتفلعلا و ) هدشزو روبنز

 ترک

 .ملکتم هلیددسعت كاتو ىف كنيع ( تعلا ) اهاول اذا لوالا بایلا نم اتبع هدب

 تا نان شم پٻ اچ هو



۸۹ 

 | رونلوا لایفتسا هنسانعم درف و دحاو رد هنسانعم توصم یح رقیح كن هدننزو

 هیسک ندا ادل هدشنزو لاعفنا ( تایصنالا ) دحا یا تاوتصم رادلاب ام لاقت
 درهنل رک و لیقاو باجا يا تاصناف نالف یعد لاش رد هنسانعم كط تباجا

 شلکوب لبو راوت ق بهذ اذا لج رلا تاصنا لاقي رد هنساتعم كمك كر هلربسو
 جرم هتماق یوتسا اذا ینهلا تاصنا لاقب ردهنسانعم قلغوط یتماق كنهسک

 ناتسقط زو رمن نالوا یأشنم كنلثم * يصن نم رعا * دلتا بک" کرد

 نازیر یرلشیدو دیفس یزلیومو بای للخ یرلارقو ناکرا هلم ماب بولوا ربع هنس
 یرلشبد ۳۳ هل دوع هنسهح رد قلناوح هزات ندیکب بول و د دم هرکصندقدلوا

 هلفلوا عفا باش ندشاب یکیا هلو ارطو و دوجو توفو هایش یرایاومو بو

 ماف زم ردنشلوا یاکدنز یامسنشلک ةدنمارخ یارماک هحو ر هدیدم تدم هل

 هدننهلا ناهد نب یصنو * ردشلعا راعشا هللا هموظنم وبشا یرب ندا یش لا

 دارو * هضاب دعب نارا داوم داعو * تاتمناف موف م الو ۲
 * اتام هلك اذ دعبنم هنکلو# ةطبغو معنق ری شاعف * اناف یذلا بابشلا خ مش

 نيب تایصناو روال وا قالطا هددع زو رد هيس هين زیغصت هک ی ۹ هده هدارو

 ناعرا هب تاصنا لاق رووا لامعتسا هنسانعم قوا رادما و روهشم سالا
 ار وهشم راص اذا

 یهنسنرب هلییوکس كنم نيغو یعف كداض ( تفطلا )  ةمحلا هاضلا لصف )
 هدرعآ هلا رلشید ترد نالوا هدنراهئواو هلا رلشید یزآ ینعن هلا ذحاوئو بابا

 باینالاب هک ال اذا ثلاشلا بابلا نم اتغض ةتفض لاقي ردهتسانعم فيج كرریوح
 یخف داض ( تهضلا ) ردیدآ قم را هود و ( توض ) ذجاوئلاو
 اتهض هتهض لاش رد هنسانعف ننحح بوصا هل دش ي هلسن رب هل وکس كياه.و

 اد ذش ًاطو هدط و اذا ثلاثلا بابلا م نم

 هبات نانلوا ریبعت نکل هينوکم كني و يضف كاط ( تلا « ۰
 بلق هیات هینا نیس هلغاوا سط لصا كلوب روناقباب هنسنو لا هدنجعا هکر وند
 یسالبق یط ویو رونید سیدطو ساسط هدنریغصتو عج هکرید حراش ردتقلوا
 ( تولاط ) ردموسم هرزوا قلوا یی رعم یسراف تشن دوو اق تادرفمنکل ردتغل

 هدنسهدام تولاج هکدتن ردیربع رع ددسیمسا یمجنا كلم رب هدشنزو تولاچ

a 
 ددهنسانعمقغو هلییوکس كنهرمهو یععف كياظ ( تأظلا ) ( ةمحملا ءاظلا لصف ۸
 هقنخ اذا ثلاثلا پابلا نم اتاط هناظ لاق

 تبع لاقي ردهنسانعم قمرو نهنسنر هدن زو تیس ( تبعلا.) # نیعلا لصف ۸



۸۸ 

 یشاب هدنزو توکنع هاب E1 یاب ه رکصاد هلم هم نیع ) تویعععتا ( ایش یا

 قلوا یار دوخ و رس دوخ نالوا عبا هنسا وه ید کک ی

 یک رواد هنغاړق و هنفالغ كنهرو را لوق لع رروق یسهلوقم امرخ هنحا

 هدنسهدام تص یخدو روند هب یشک نالوا درحو د رق هلع لداص ( توبنصلا )

 لاق رد هنساتعم نرنلسس هل. و Su 1 1 واو و یخ ك داص ) توةلا ( ید وا نا

 هتتسانعم وکی مان و لیج رک ذو هنساتعم زاوآ و كا روشد هسس هکر ولوا

 هدنزو لیعفت (تیوصتلاو) هدنزو هلاصا ( ةتاصالا ).رک ذیساک رونل وا لامعتسا

 قیع بول وا تناص یلصا كنو هروک های كراش تبص یا تاص راجو

 توصوذ ردشقل وا بلق هفلا یواو بولوا توص ىلصا دوخاب ردشلوا طقاس

 كنس هک تیصو ردهدنریدقت لاو وذو لاموذ هک یک لا لجرو لام لجر ردکعد

 ِ لیح ر كذ یک توص تاصو ردشغل وا ماقدا و باق هاب واو یدا تورص لصا

I lenو یو هتک هوا.( تيل ۲ فتا  
 توص لصا كنون رولوا لامعتسا هتسانعم مانکین و ليج رک.ذ سانلا نیب یک
 ليج رکذ هلا عویسم توص ردشفلوا بلق هاي واو هابسک كداص کیا
 هثیص و ردشغلوا عضو هصوصح یانب هدننزو لعف هک ایوک نوعا قرف ینسانعم
 نسح رک د یا هتصو تیصو تاصو سانلا ق توص لاش هاه ردهانعمو ید

 هنسانعم غیاص, روند هن یخویقو هنسانعم هقر طم رو یبرومد تصو

 ۱ بارع e تاوصاا رود هک نلغاز بورو الج هم س هل وقم قا و و |

 هدنزو

 | (تاعصلا ) روند ههسک نالوا توکسلاریثکهک ردیفدارمو هدننزو تیک هلیسءهدش
 | قج هلوا توکس ثعا لصالا ق.روسلوا لابعتسا هنسانعم یش هدننزو باس

 | ااص تقذ ام لوق یدنلوا لامعتسا هد هنس اقلطم هدع بولوا هنسانعم هنن

 | هکر ونید هرس ثكحوک هدنزو دوقم هس هدس كنو: ((توتضلا )رد ةخساتغف

 | هتسنانعم هبتک روید هال آ تیتنص و ینبم هنغیدلوا فالتخا هدنسهدایز كتو

 | مما توص و یدا اذا اوص فاح فاذک تاصی تاصو توب لحرلا تاص

 | ( تبصلا ) تاص ینمع توصو لح لا تاصا لا رد هنسانعم كيلسس هدرانوب

 ۱ تص لجر لا روند هصم زاوآ دنلپ ولسس كي هدننزو دیس هلیسهدش كاي

2 a 

 | لاح رد هنتسانعم قلف کو نيم هل رك كن هزه ( تانصالا ) رولک تیئانص
 | تاشیذ هکردیفدارمو هدننزو ددنص ( تیتنصلا ) همکحاو هص را اذا ىا تنصا
 ۱ ردشلیا رک ذ ید هدن_ههدام تّنص یو فوم روسد هم و مهم نالوا نیعتمو

O PENNA و را GOES Te r 
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۰۷ 

 بولو | ولط هلا لاب یرلکیلد عوج هکروللوا قالطا هنج وک لاب لموم لوشو
 فافخ لوق ىلع كساد رم 1, سابع ند اما توعص و هیل وا ییلد شو الصا

 هدکدلشیا هنوا ندکیک بوی ود ندکیک قاحمو راب عو ردیععا یسرف كن هیدن ن

 راب عو رولوا توص هلکمالبا روهظ یتوص هک هلنیفص و رارید توعص ٌهبرض
 ثمشکپ بوشلرپ یک کرک لاذلخ ندنفیدلوا ولطو تا یغویطو یردلاب كرف
 توع ةيراج لاقي رربد نیلاخها توعع ةيراج هسوا یسدشغج هدک دی روت هل وس

 ةکردهلکرب هدننزو لبرا ( تمصا ) سح امهل ممسیال نیفاسلا ةظيلغ یا نیلا لا

 تعصا ءارصبو تصا ةدلپ هتکرت نولوقی رردا فصو هناباب ابنت زبسسا راب ع
 ةروسکم اهلصوو ةنم#لا مطش ءاهلاب هتعصا ةدلب هتکرت نولوقیو تععا شحوو

 هدنابایب انت el ینعپ وه یردیال ثیحم وا ةالفلا 5 ر یا لکلا یف قفرصنم ريغ

 مدع هروک هناي كحراش مداک پودا كر هد رپ 8 ینیدلوا هدنق. دوخای

 شحوم لح هلوقم لواو ردیبم هنرلبس ثبنأت دوخای لعف نزوو تیلع یقارصنا
 ردقالطا ثعاب یسانا منم ندماکنو توص ويد تعصا تعا هنقیفر سکره هلن وا

 یسهدام تمص نکل ردیبم هنفدلوا ذوخأم ندلاعفا یعطق كنءرمه هکیدلاقو

 هلفیفح هک رکم ردهد رطم قلوا هلی كن, مه رضاح سما هلغلوا فرصتم ندل وا باب

 ارظن هنب رهاظ تكنفوصوم ثیأت و هلوا یتیم هدارطا هیهرم#لا ع وطقم دوخاپ
 فوجمو شو یحا هدننزو مرکم ( تعصلا ) ردیتبم هنفیدل وا یراچ هتسا رج مسا

 *ش لاق رونلوا رببعت موص هک یک یسهلک .بوطو هرک روند همیش نایلوا
 یتیدل وادن هل رط هل هکروشد هدیلک شفلدیلک و هب ویاق لوشو هل فوحال تع#م

 فل ارلب عو هقالغا ممادق ییعب مہم یا تعصه لفقو باب لاق هلوا مولعمان و ممه

 ندا لیعفت هدنوو یک یرلکدید لماک فلآ هکهتن هنسانعم مټه لرد تعم
 لا راردا قالطا تصع ید هعیش نالوا كرکیو رارید خد تم فلا قرەلوا
 عقاو هدنش هک لق ) يصملإ قفل ۱ نول هب ول طل ام ال ناک اذا نیصم بوت

 طقاس یظفل ادعام هدرا هس هدارو رولوا قالطا هرلفرح ادعام ندفرح قلا

 نالواباوص ردموس رم هلت رابع لفن رم ةتمصملا قو رالاو ردخاسن رق نایغط فلت رد

 ردکعد ردفرح ادعام ندمالو ءافو نونو ءاپو ءار و میم هک ردقلوا لفنم ادعام
 فورح هفرح یلآ وبشاو رووا قالطا هتم قورح هادعام ندرلنو سپ

 "ربیغو فیرعت هدزوا لیصفت یدربراپ حرش هیفاش هکهتن روس وا قالطا هقالذ

 هثیش لوش ردتغل هلبرسک و یمط كداص ( ةتمصلا ] ردشلیا ناب ینرهیم هجوو
 یک قجیوا راسو ماعط هنلوا تاکسا بولید وآ یععف نایبص هلکن آ هکروتید
 تیم ( تیعصلا ) ردیدآ یحمف كنهسک ما یدیناا نابیش هدننزو نبع ( تععملا )
۳ 



۱ °۸1 

 اکتساو ولطاشن هللا ( ناتاصلا ) هنسانعم صل رونید هیرغوا هلیرسک ك داص

 رفن چ وا ناتلص و ردفص و هدنخزو نالعفو و رود a دأوفلا د دح وک رو و

 یربو ندنسهلتق هبض یریو ندنسهلبق سیقلا دبع هکر د دبع یرب ردیدآ ماش

 ۱ کس 6 1 هدکع رو هدننزو لاعنا ) تالصتالا ۱ ردندنس هلق كلام ۷ مف

 قبسو یصه اذا هودعوا ه ریس ف تلصنا لاق رد هتسانعم كليا مدقن و قبس را

 (تاععلاو) هدننزو دوعق ( توععلاو ( هلن وکس کمو یڪف 3داص ) تععلا )را

 ومص و اتص ماکتلا E لاقش رد هنسانعم توکس قلوا شوماخ هدنزو با رغ

 هلبصن رارید: لسللا یا امو نیعال رلب ص و ی لوالا باپلا نه امص و

 ENÎ ما مو تععیال هلا رج راد حو تععالو هلعفر رلرید مو تصالو

 هنلاح بص هک رد ح راش ردقو توکس ردق دیده نوک رب اما یتعی هتسانعم
 هدنلاح عفرو ردق و ی هدنلاح رحو ردهدن کام ليلا نا اموب و هروک

 یضد لع ثیدح هنمو رولوا لاح دارا لحما ر 5 وا ك٤د مو تعصیال

 امو تمص ال و ۲ دعد میل و لاصق دع عاضرال> :لاق ] مالسلا هيلع هنا هنع هللا

 تعصا لاق رد هنسانعم كليا توكس یخدو هليزسكك نه زمه ( تاعصالا) [ليللا ىلا

 هتکسایا هتصا لاقب رولوا یدعتم هنسانعم كمردتبا توکسو تکس اذا لج را

 رابع یا موص کو هک رد هتسانعم قا تعصم ب ویلیا فوج ا كنهنسن رو

 قصعص ند هرکص درک و یک ینلراون بوط نوسلیا ندما لوا درک زوئلوا

 0 هنس ییا الرو امصم هتلعج یا انا هتنصا لوقت نوسلیا موص بوردلوط
 رووا لامعتسا هنسانعم قلوا ظیلغو ناف یک روپ بوشکپ هلغماغلوا تعارز

 3 وو لیعفت (تیصتلا ) نلوح حا تلاحا اذا ضرالا تتصالاش
 اذا لحرا تمص لاقى رولوا ىدعتمو مزال هنرلانعم كمردتا توکسو كلبا

 رڪذ هک هتن ردردصم هدننزو بارغ ( تاعصلا ) هتکسا یا هتص لاو تکس
 یا هنامصب هامر لاق روند هثیش نالوا توکس و تص ثعاب تاصو یدنلوا

 تامصلا هذخأي لاق ردهنسانعع شطع تعرس وص "ربت "تو هتف تص اع
 هدوس یوق كب و ردةنسانعم تک اس ردلعاف مس ۱ ( تماصلا ۳ ثطعلا هعرس یا

 ندنسنح لام و رونلوا قالطا هبهود راهم یکی و رونلوا قالطا هدروغو و
 ل > رق وا لام نالوا هسزنادص را قالطا هشم وکو هنود آ

 هلام لاق ردرالام نالوا حور یذو حور یب دارم رووا قالطا قطا هلام
 رغا هد زو روبص ( توعلا ) لالا نم هربغ الو ناویح یا قطان الو تماص

 زانو و ۳ لس یرقدلوا رأل 4 ا لیفت عرد رويو
 هنسسانعم بوسر فیس رونلوا قالطا هملق تلشیا ندیک بولیموک هب هبرضو

 لوشو

aSمو یا سر  
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 هنوکس تانیعو یضق دانم ( تعصلا ) ار ادا شيرلا تاقا 0
 كنابو ىم كنار ( هبرلا تعص ) هنسأتعم هماقلا عوبرم روند همدآ وليون هتروأ

 قجشیواف كننراق هلرلنا کیا دوخای ردیطسو دارم هک یس رجا كنسکوک هلیفیفحا
 كنسكوكاانعم لصاح هنسانعم هرفللا فیطل روند هیسک نالوا بسانتم وفیطا یرب

 زما رالد و فیطل یادنآ نوفوا یایره دوحا اشوک یک یار ۲
 برو لصا تكس هنر دارو رفا فیطل يا برا تیم وه 9

 هدعب یدلوا مومضم هار هلک اشم هنس هک" ه رفع ردهنسانعم نعلصلا نيام هک یدا

 یانعم یسهلک تعض عقاو هدروک ذم بیکرتو یدنلوا لامعتسا هدنسسانعم هرفج
 ثیتلح هلباف ( تیتفصلا ) ردم لتسم یادتهاو تفاطل هک ندذ وخأم ندروک ذم
 هدتنزو زلف ( تفصلاو ) هلیوکس كنافو یک كداص ( تاتفصلاو ) هدننزو
 نامزید هدننزو نایلص هایدیدشت كناف ( نانفصلاو ) هدننزو حامرط ( ناتفسلاو )

 دوخای زانقط و يص ولط هنا لوق لع روند ه یشک نالوا ددشو مسج و

 زلف یار لصو روند هیسک ندب هدنک نسقشقای یادنا نکل بولوا یوق یدوحو
 هتکس ( ةتفصلا ) روند همدا نالوا ٺلاغ هک ره هیس عاشو توف هدننزو

 تدالح و توق هدنزو لعق ( تفصتلا ) ردهنسانعم یزورف و هبلغ هدننژو

 ( تتفصتلا ) دلحو یوقت ادا لحنرلا تفصت لاقل ردهتسانعم قفل ردام هلی راهظا
 ( تلصلا ) تفصن ىنعم لحرا تعفصت لاق ردهنسانعم تفصن هدننزو ج رحد

 قجآ یک هرغ هکروتبد هنلآ لوش هدینابنا دوحو هلیئوکس كمالو یف كداص
 زراپ و زود لوق: لع قارب حضاو یا تلسص نیبج لاق هلوا رادیو نشورو
 لقيصمو الج تلصو رد دادم تافص ردیلب اقم یرمو هکرونید هتنالوا هداذک و

 " هغاح كوپ یسهلوقم ناغات و قسداوو رونید هلق: ولغاز تلشیا نالوا رادنآ و

 روماو ةريبكلا نیکسلا یا تلصلاپ ه رض لاق ردتغل هد هليمط كداص هدنو روشد

 رددآ لحجر رب تاص و روللوا قالطا همدآ راذک راکو هربح ولمادقا هد اصعو

 لوالا بابلا نم اللص سرفلا تلص لاق هنسانعم قغانیوا تآ رولوا ردصعو
 رد هنسانعم قلوا ول هج نشورو قحآ هسکر های دداص ( ةتولصلا ) هضکر اذا

 ( تاصنلا ) نيبلا تلص ناك اذا سمامنا بابلا نم ةتولص لج لا تلص لاق
 دادبآ و كلشیا ولغاز هدرلنو هدننزو لیمزا ( تیلصالاو ) هلیسهن لعاف مسا

 روید همدآ ذفال و هربح كلشيا یک ف هد-طاصم و روما تلصنم و روید هحلق

 ( تالصالاو ) هدننزو ىلا ( یلصالا ) ردتفص هدننزو لیعفا تیلصا دارو

 (تلصلاو) هدننزو بارع ( تالصلاو ) ردتفص کردن زو یاسا هلیرممک كنم به

 (تلصلا) روند هفدآ زاذکر اکو ذفاو ترشا هدخاصمو رومآ دو هدننزو ۲



 ۱ و هب هلیلق تعاج نره 8 Ua E هدنزو ناطیش

 1 هبا رهق و فنع یهسکر هلدیدشت كاتو یحف كداص ( ت تسلا ) € داصلا لصق #

 | لوالا بابلا نم انص هتص لاق ردهنساتعم قمروا نا لا لوق لع قحا هنوا
 | اذا ل ا تص لاقت رد هنسانعم قمرقیح كبو هدي رضوا رهقب هعفد اذا
 ةعاج یا سانلا نه اتص تیا لوقت ردهنساتعم تعاج و هورک تص و ف

 | دوخ[ هلمالک رب قجهلوا ردکمو هدرزآ.دوخای قماغوا هبهیهادرب یهسکرب و
 | مالکیوا ةيهادب هتص لاق روئلوا لاعتسا هنسانعم كلا هدیجر هليا ارتفاو كفا !

 ا توم روند هسبس هلیحف كداص ( تیتصلا ) هب هامر اذا

 كتب رهوج یک تط روتید هتعاج و هورک و هنسانعم هیلج رونید هدایرفو وضو
 رداط+ یرک ذ 2-4 رابع نتعاج یا [ نتینصا وماق ] ثیدلا ق و هدماقم وب

 هحرک فلوم هکرید ح راش ردفلوا هلیاونع سابع نب ارتا قو نالوا باوص

 لوصا باحصا ضعب راس و یوون ماما نکل ردشلیا قرف یننیب ثیدح هل رثا
 ا سایع نا ثیدح یو ید های بحناص هک هتن ردرلشلوا بهاذ هتف دارت
 | مهضعب لتش نا اورما ال لیارمسا ینب نا ] یا كموقرم ثیدحو ردشلیا تب

 یدنلوا رکذ هک هنن ردیورم هی رابع نیتصو [ نیتعاج یا نیتیتص اوماق اضعب
 ا كلا هعزاتمو, هصاحم هلبرسسک كداص ( تاتصلاو ) هدننزو هداضم ( ةتاصلا )

 | هدننزو نکبس ( تیتصلا ) هعزان اذا اناتص و ةتاصم هناص لاق ردهنساتعم
  ضامیا تیتصم لحر لاقي روند هم دآ هریحو تسحو تالشیا هدخاصمو روما

 ] یک دوعق و مای ردیفلاخم كنهنسن رب ةكردهتسانعم دض هلرسک كداص ( تصلا )

 أ ردة بام فلاح و دض ىد وب هيض كداص ( هتصلا ) روید هتعاجو هقرفو
 | بو عون رب لوق ىل رونید هناغرو هللا هددشم یاب و یعض كداص ( ةيتصلا )

 هبتک روتید هال آ GERE شملوا حج هدننزو دب دنص ( تیتنصلا ۱ ردرا ۳

 هک رونید هن ریه و دیس نالوا یحاص تل رمو ناشو رذدق كموقربو هنسانعم

 | لاقو برح هرب یرب هدننزو لعاقت لصالا ىف ( تاصتلا ).ردتفل هدنظفل دیدنص

  هدننزو روننز ( توتنصاا ) وراح اذا موقلا تاصت لاقت ردهنسانعم كليا

 هلنیتعف ( تصلا ) هيلوا ىسايرقاو هلقو موق هکرونید همدآ نالوا اتکیو زكلاي

 اأ هددصب یا هتنصب وه لاق ردهتساتعم راربو لباقمو اذح هکر دتغل هدنظفل ددص
 | دن تن لاق ردهنسانعم قعاتوا هدننزو لعفت هللا هلمهم ىاح ( تا )
 ۱ بونا ىش كنهراب هدنزو نانیطا هبا همم یاخ ( تاتضصالا ) یعسا اذا

 ۲ .قلاغاص هتیخو همرو نم اذا ح را تأضعا لاق رد هنسانعم قلوا نك اس

 رد هنسانعم
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 قرەلوا قلخ و یتاذ هلیوکس كن همحجمیاخو یف كنیش ( تحشلا ) ردن دنیدح یتش
 لوزهم ندهرکص روند هناویحو هناسنا زسياچ نالوا قیرآو هجا ییکرت و هینب

 تاش یعج ردینیم هنفیدل واقلح فو رح هکر دتفل هد هلیحف كناخ شل واقالطا هنالوا

 قاوا قیراو هحا نسج قلخ هسکرب هلیعص كنبش ( دنوهلا ) ل سک كني رولک

 ربما ( تیلا ) اتش ندا سمالنا بابلانم نوع لحرا تخش لاق هتسانعم

 الارهال ماض قیفد یا ترش و تخ لحر لاش رد هنسانعم تش ید و هدننزو
 هزوت ناغ [ هاوه هدنزو تبللح تیضث و هدنزو تیکس تیک و تيش و

 دات زو لیففت تکل هلوا شمفح بونلک رد یر وط هیاوه هک روند هزالطو

 هدنزو یتنس ( قنرشلا ) هغلبا اذا هيلا هتُْم لاش رد هنسانعم كرد ی ۶

 مرخ هلتیصم و ردک كنشد هلیخف دانش ( ةتاعشناو تامشا ) رددآ شوق
 اذا عیارلا بابلا نم ةتامشو هناعش لجرا تعش لاق ردهنسانعم قلوا رورسو
 نەز ( تاعشالا ) ردموس رم قرهلوا مسا هنامش هدهریاس لوصا ودعلا يلب ح رف

 هللا هنسا لاق رد هنسانعم قلف رورس هلییس یدیصم و ع كنند یی دنس کد 9

 هاب سسک كيش 1 تاشو ) هد او یراح ( ىامثلا) ءودع دیلب احرف رلعح یا هب

 لاش نوس وا قید وات لامآ دل رکو ندتهنغ 1 روند هراهسک تسد یو ديمون

 كنیش ( تماوشلا ) ردلکد ع ومسم یرادرفم كرلنو و نیبناخ یا اتاعشو یتامشا وعحر ۰

 ردهتماش یدرفم هروک هتنای كحراش هنسانعم ماوق رونبد هنبرلقایا كن ماد هلیعف
 ردکلیا اعد ود لا ثكحرب بدو لارغا هک ردیفدامم و هدنن زو نیست ( تيعشتلا (

 ردرکا هلا هم هدانعمو هللا كجر لاقف هل اعد اذا سطاعلا تعش لاش

 ردنوحا هلازا یسان روک هاب كراش یدلوا ناب هدنسءدام تست 5
 تاس کد دوا ندنسهدام ماوق دوخای ردهدنکبس ةتامشلا نع هلا دعا

 رد نوا نوتتساتعم عح دوخای رد_هحارو ناتو هباعد هيا هلا ةعاط لع

 بيي دوخاب هعج یا اب تمش لاش رد هنسانعم كلیا عج تیمش و

 لاق رد هنسانعم قاق دیمونو بئاخو ردنوجا ھازا یاب كلذک هک ردندنسانعم
 رد هنسانعم قاشب هکمرومس زونه هدننزو لاعتفا ( تاقسالا ) هبخ اذا هتش

 تدوع تسد یہ ندتونع هدننزو لعذت ( تعشلا ) هنمس ید اذا هریعب تمس تّمسا لاقب

 هدننزومظعم ( تملا ) ةينغلا نم نیباخ اوعجر اذا اوتعش لاق ردهنسانعم كلتا

 نالوا دابع تیح و ءان و ءاعد رهظم و داپ ا ریناب رکذ هدمانا هتسلا اد
 كلم لاش ردن وجما بلس یاس رونل وا قالطا هنسهل وقم یلاوو ریما و ههاشداب

 یعسا هدلب رب الی رمنک كنیش ( تاکنش ) ةيصلاب هلاعد اذا هایح نم ایم نا تو

 هک

 لیلا دبع نی لماک و یناکبسشلا نی قلالنا دبع ن دجا ندنیدخ رذک ک وا



oN 

 لعح اذآ ردقلا تنس لاق ردهنسانعمقلق ین ويک یاهطو قموق نویک هم رجت

 لیصش ردشانا در یرب نا نکل ردک رک كد وو ع ناتشو ذب نا

 مده هلکنس هکروسنید ه یشک لوش هدننزو توکسم ( تونسلا ) ایف تونسلا

 ندقلپوخ هکهلوا ردا لاعفنا پولی راط اکس هرب نسبسو زسلصا نکیا بحاصمو
 بيس ريغ نم بضغیف كيحاصب نم وهو تونسم لحر لاق ردا تشن

 نجروس بوییزکو قوح هدننزو ریما م (قبتعلا) «دمحلا نیشلا لصفل

 25 7 تیف شرف لاق ردا تنش ندقمالوا تنات هد رااوق کروند ١
 هکهل وا راصب ورك ندن راقایا كوا ینراقایا چیف هک رونید هنآ لوشو روثع یا

 هدننزو رم ط.(تشلا ) هیلحر | رفاح سهقب e تيش سرف لاقت ردد اعم

 ( تشلا ) ردهملق رپ هد هتىلدنا هدننزو ذفنق ( ترش ) ردفو رعم هکروتید ونسوا هرد

 قفعاط هلیحف درايش ( تیتشلا و تاتشلاو ) هلددسشت كناتو یتصق كني-۵ب

 قالا بابلا نم اتیتشو اانشو اتش "ىلا تش لاقي ردهنسانعم كلیا رامراتو

 ( ِتاتشنالا ) قرفت اذا لعشا تش لاق رولوا مزال هتسانعم قلغاطو هقرف اذا

 ردهتسانعم قلعاط هدرلنو ( ةتاشتسالاو ) هدنن زو لعفت ( تنشتلاو ) هد زولاعقنا

 هدشزو لف ( تیتشالاو ) قّنفا اذا تضتسا و تین و ىلا تفنا لاش

 یا هتشاو مهعج هللا تنش لاش رد هنسانعم ققعاط هدننزو لاعفا ( تاتشالاو (
 شلغاط رول وا تفص و یدنلوا رک ذ هکدش ردصم هدن زو ربما (:جنشعلا) مهق ر و

 ردهدننزو ىلعف هکرولک یش ىج روند هشید نالوا كريس روید هب هنسن

 رد هق رف نالوا ندهلسق هقشب هقشب ییعی 4ق ريغ نم اقرف یا یتش موق لاقش هنمو

 هدنک اریو قنغاط رول واساو یدنل وا رک ذ 72 رد ردصم هدنزو ات (تاتعلا)

 یرهک تاتش هدارو نیق فتم انشا یا تاتش تاتش موقلا ءاج لاقب هنمو هنسانعم

 یدیدشت كناو ىح كنيش (ناتش ) رد رالوأم هلبا تفص ردرلبوصنم هرزوا تیلاح
 تنش ردیضام لعف مسا ردل وشنم ندوءا رف خامط رک هدلیلق ت تغلو ۳3۳ كن و و

 ناتش رد هنتسانعم یدلوا دیعب بولی 8 رد ندسماخ باب کرد هفورصم ندنلعف

 عفرب ایم ناتش لاقي رولوا ك٤د یدلوا دیعب كب هلغاوا دک ات هدنم وهفم كنس هلک
 ۱ امدغب یا هوخاو و رعامناتش و (سدبام ناعش سو ھام: ناک لا و بصب و نالا نوت

 نت العفو تنش ارپ ز ردینبم هرزوا مح# س هلک نات هرزوا م هحو ام

 روسکم ینو هلغا وا تبهاذ هنت ردصم راضی و ردع اق هنماقم یضام هلغا وا فومصم

 ندنرا هک عرسو كشو ردهیسر رو رعف د نکو و ناعرسو رلیدلیا

 ردشلیا راکنا ینلوق ایهعدبام ناتش هام یععا هکید د تكلا ناو رد رلفومصم

 ن دوج ردب داعسا هدتنزو نرر (قسا) ق هد هب وحم بتک. وا لیواقاو

 غ ُّم ید د رو

 ڈک ۲ تو ۴ ¬
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 ىلع ہا لالمح هک اب وک هل وا ۷ زە ندشنیه هلیبس هیطع سطاع هلا كج رب لاقف

 جرم رد نکا هکلب هکر دل هد هلا هع نیس هدنو و رول وا Ea نسح تک

 هدنلوص و كد ور هني رلغامد كد هرلتض> یف ولا مالسلاهيلعو ات لع قص مدآ هک ريد

 هک الم نوجا ها اتم و تازاحم هندج یدلیا دج ود 4 دلا هلغلوا زرد هسطع

 لوا و ردشا وا تام ها یا هد روت مدآای هلا كح رب لوف ترشح لاف لع

 بولحآ قان واو دا نالوا دعقنم و د ودسم هدنیح وا ب و دا رودص دمکط هس طع

 تج.ر هتساس هل اقم هلن اونع هاب كج رو ردع)ف یهلا دج هلغلوا غلاب 2اسل 4

 رد روطسم هد ریساش و ینیدل وا میهن کج هدا رو دص هلذ ند رلیدنک و ین کیا

 تعسلا ا اذآ نالف تس لاش ردهتسانعم لا تم زالم ےھت eC رط تيم و

 هر هح را و هنح وا اشا ندنلب تك ق قایا ( لعتلا یو ( میقتساا قل ر طلا یا

 هدنزو دی ) تنعم ) رد به هغ دل وا هج وتم لوا ادعا هل وب رول وا قالطا

 رود هش نوزوا هدننزو روس ز ر ) تو. معلا ( رد دآ میل رور ندنلاعا دیعص

 اذا موقلا تنسا لاق رد هتسانعم قوا الم هغ هدنزو داتشا ( تاتسالا (

 واو لیصا رول وا قالطا داف یوم و ندظفا هتسو هک رد حراشاودحا

 كنزا هنس هک ردل وقنم ندا رف رد هتسانعم ید وا میقم هنس رب هد رب رب مو كم د موقلا

 لاق هنمو رلپدلیا بلق هيات هلن هیلصا هلغلوا عقاو هدهثلا" ءاه نالوا هدنرخآ
 هک دن ردشل وا بهاذ هدهنغب دل وا یواوو ى داهلصا فاو ەن ل ءاتلاب ت مهتاصا

 ةفوذع یس هک هنس کرد هن وک لوا ید یاب كحابصمو ردشلیا تس هد راهدام

 ثتادعم و هد” رد تاس يج و هی اه یر لیصا هر وک ها رد ماللا

 اس رک ذم عجو ردتاوئس ج رده وئس لیصا ردهواو هروک ها رخ ۰ | تفلو یک

 ناینوا یعفنم و رح هیسک رب A زو فک ) ا ر وناعج ا نونس ی

 تیلقا هدار وب ردنا لیلف یا یس لحجر لاش رولک نوتدس یو روند ك ۱

 تابا تا هدنزو هسک ) دنتساو ( هدننزو A رو ) هتنسلا ( ردهیاننک ندمدع

 لاش و 0 ۲ یا هتنسم و ةن ضررا لاقت روند هرب زساعقنهو ربخ نالوا را

 بوردشارا قلتوا هد رب هدننزو ۸۶ افم ) oR | ( باح یا ترش تنس ماع

 هدننزو رونت ( تونسلا ) اهتاب اوعب اذا ضرالا اوتناس لاش ردهنسأنعم تمزک

 هاو E نی> رود ه ریتب و روند هنغاب هک هدننزو روس ) تونسلاو )

 یس»ه ریش ر ۳ رود هب هربش ی وق شلرب و ماوق هل و ردی-ا ام رخ ع و رو روند

 نوکو ر دہ * نانلوا ریبعت ه زر هکر ديما جای زارو يک تنس روژید هنتوا هرد و

 نانل وا Ea ماعط هد زو لیعف ) تينسلا ( ردمع یراک دید نو ړک هکر دیتا



 تور oh یو

 86 لوخ هدننزو توکسا تولسلا ) هب لعب نا ریغنم لسنا اذا انع تلسنا لاقب
 ا كنبس ( تلسنا ) هلوا شغل [ بولپ ّربص تا نالوا هدنرزوا هک روند
 روند هب هب زا نال وا فاك | هدنیعط دوخت ردع” هب زا ع ورب لوق لع رونید

 دی رک دید یسهپرا رتمفیپ هدسیکرتو هنهربوج هدیسرافو سیغا رط هدیمور هبرآوب
 نظ یادغب رلنروک هدرظن لوا رقح زسباق یک یادغب هنیعب هدقدقح ندشمرخ

 0 لوش هدنزو ارج ( ءاتلسلا ) زولوا طسوتم هديب یادغب هلا هيرا رردا
 . بضنحال یا ءاتلس ةأرما لاقب هلوا رلبا لابعتسا انحو باضخ ًالصا هکرونید
 رد ا ندنالسناو تلس نانلوا رک ذ هکردیف دارمو هدننزو هلق ( دلتا )

 هيو رک بوپ ینب نالف رابع هکر دینبم هیانعموپ رونید هثلاح یلثروق بولی ريص
 هنسانعم یناف و ینقبس لری د دتلسو هتلف یم بهذ هدرب كجد ۳ یدقارب

 ید هدنماقم یدتکیدقح ندلا شیا یشان ندلامهاای هلیببس تلفغای هلکل رطب و و

 روند هب یشک شغل وا عطق نوت یورپ هدننزو رجا ( تلسالا ) رونلوا بر

 یردب عاش مانسیقوا تلساو هفنا عدح بعوادق ناک اذا تلسا وه لاق
 نالوا هنجامو كاب ىب هکردهتسانغم تولحص هدننزو روبنز ( تویتسلا ) ردسقل

 لس یو فلوم ردید آ شوقرب هدننزو روبز ( توکلتلا ) روند تروم
 هلو هلیئوکس كيو ی ى كنيم ( تمسا ) ردشلیا تم هلیزو تور هدنسمدام
 كئاذ نالوا رخ A قيرطلا یا تعسلا اذه ملا لاق هتسانعم قیرط روند

 نو رظتف ] ۶ تیدح هتمو رووا قالطا هتنربس نسحو هنئنیه نالوا هدد ما

 لور هلو نطو سدح و نیدلا ق هرظنمو هنيه لا یا [ هیدهو هتعس ىلا

 لغ راساذا لوالاو يناثلا بابلانم امس نالف تمس لاقب ردهتساتعم كمك بو وط
 لزوک هدنریسو بهذمو هدلاعفاو لاوقا رولوا ردضم كلذک تعمو نظل قی رطلا ٠

 ىح اذا لوالا و ىناملا بابلا نم اتم لحرا تمس لاق هنسانغم كليا كولس

 تعسو "یثلا تع لاقب ردهتسانعم كليا كنهاو دصق ةهتسنربو وعلا نسح
 هيب قشرطو هجو كأرو رییدترب دوا كمالکرب ةه یّنکرو هدمق اذا هوم

 بابلانم اتم مبل تمس لاق رونلواریبعت یتلهاکزت یہ ۲ هکردهتسانعم تلیا لیهستو
 ردبوسنم هتم هکیتعلادلاخ نب سنو ندتدحمو یأراو مالکلا : و مايه اذا یاثلا

 هت شرب هدننزو لیعفت ( تیعسلا ) ردیتبسن ثعاب یئربس نسح هدنند ماو یه

 ڀت لاش ردهسانعم كليا دا یی رش مسا كيالعو لح قح ترضح هرزوا

 هک ایوک بونلتکرب هللا رکذ هنب رزوا كنآ یلاعت هللا مسا رک ذ اذا ماعطلا ىلع ||
 تی ورولوا كلا اعد نوحما عاجرا هنسالوا تئيه بویلوا یراط صق الصا |

 هلیعد اذا سااملل تعس لاقي ردهنسانعم كليا امد ود هللا كجرب همدآ ناربآ



 ی یف نتا ین ینا د

۱ 

۹ 

 نالق هدیاق هتکسو هب ممکسیام یا هلایعل هتکس هلام لاقب رونلوا تاکسا بوتوآ

 لا ندنرلت آ شراپ ردتفل هلیسهدش كفاکو هدنزو تیک ( تیکسلا ) روید ه هیش
 ینیدلوا تکاس ندراخفا یحاص رولوا یسیجنوا هک روند هت: نالک هرکص
 هکر ونید هسات حق ند هفت سانتا رلیخف كنم مه ( تاكشالا) رد هيس ةظح الم

 فیص لصفو رد را هیقب كئيث رههک ردهنسانعمایاقشو هنسانعمشابوا رونلوا ریبعت یت رد

 هروک هناي كحراش ردمایا نالوا رواج هفب رخ هکر وند ه هلدتعم مایا نالکه دن رخاوا
 هیق رلن و و رد هتکس ید رفم هدر اس ردق و ید رفم هدلوا یانعم كنظفل تاکسا

 رداما رلیوس رایوس هک روند هیسک لوش هدننزو فتک ( تکسلا ) ردندنسانعم

 رادینععو طوبضمو لزوک هدک دلیوسو بویلیوس زا هجسهقطا رلیوس نونکم
 یا تکس لجر لاقی روتلوا ریبعت رلیوس زوا ریوس زآ هدزج الطصا هلوا رلیوس
 دیه رکصالا ندنراقوا راق هدننزو مظعم ( تکسلا ) نسحا ماکت اذاق مالکلا لیلق

 كمالو يخف كنيس ( تلسلا ) ردشفلوا تاكا ندبیصنو هر هک روند هقوا نالق
 الس ملا تلس لاقي ردهنسانعم قمراقح بوریص ینس رغب ندهدوک هلی وکس

 یی هنسن رب هدامو هروک هنيا كج راش هديب هحرخا اذا لوالاو یناثلا بابلا نه

 هلا لا نس رغب سپ ردعوضوم هنسانعم قهرقح بوب وصاب بوریص ندرخآ

 لوق هح رخا هروک هک و رول وا هد هنسانعم قم رقح بو ريص ینک هدنحا بوقیص

 اذا تالا: تلس لاقت رد هنسانعم كمسک نورب و رول وا هدناب وأ دیفام ج رخا

 كسك اةلطمو هقلح اذا رعشل أ اتش لاق نا هر تام كلنا سارو هعدح

 یقیب رد ردف رعفح ناو كنسهود یدهو هعطق اذا ٴیئلا تاک لاق رد هنسانعم

 اذا ةندبلا مد تلس لاقي راردبا نوجما تمالع هک ردهنسانعم قعوص با قاع
rt]تحارح نالوا هدن دن هل وا عقاو دی دنلا مد ور رهن ضعي اهم د رهظا قح  

 رد هنسانعم قد راص بوليس ییغشالی ماعط ندیاق هلغم رب تلسو رول وا كد یرتا

 بوریص یس هیش هنق ند رلا نولاخ یهنفو هعبص اياه اذا دعصقلا لس لاش

 ما اهد نع تقلا اذا اهدد نع باضالنا ةأرملا رک لاقب رد هنسانهم ق

 اذا االف تلل لاقي ردم زلتسم یه ربص یس رد هک زد هتشنانعف قعروا هب دسکربو

 ) تالتس الا ( ی زاذا ریس تا لاقت رد هنسانعم قم رقج هرز وا لاهساو هنر .

 لا رد هنسانعم قعریص بولیس غمر ینس هی ماعط نداق یدو هدنزو لاعثفا ۱

 ندنفا رطا تكت هساک هد زو هما ( الا ۱ هعرص اب ايڪ ا5ا ههض201 تا

 لاعمنا (تالسنالا) روند هنغش الی و هنس هیقن ماعط یر دتا حج بورتص هلقم رب

 رد هنسانعم قلت روق ب ولی رص ندنحما هو رکرباپ ندعلا كمدآرب نيس هسکرب هدانژ و

 ر هتک ناش قحوح ةا هک رونید هیس لوس هدننزو هع رح ) كسلا ( 1



 هدنفوح كنمهکل وا شلدنا هدننزو هع رح 3 رد,دآ هدلب رب هدب رغف هلع

 ردب وسنم هباروا ثدعا یرتیلآ عام یا ن نب مساق دردی هدنطسو تع

 ,بویعاف نکل بوحما قوح یهنسنرب 3 کم او ك ( تفت ]
 اذا عیار ا بابلا نم اتفس لجرلا تفس لاقب ردهنساتعم قتلوا زعگ قوم وا

 ( تفسلا ) ردیفادمو هدننزو تفز ( تفسلا ) وري مو بارشلا نم رثکا
 (تقسلا ) هيف كر ال یا تقص ماعط لاقش رونید هماعط نسسشکر ب هدنزو فک

 دوو هتسانعم قلوازستکرب هنسن رب هلند ) تقملاو ) هل وکس ثكفاق و یحف تتبس

 ( تقلا ) ةکرب هيف نكت مل اذا عبارلا بابلا نم اتقسو اتقس «یثلا تقس لاقب
 وکم كفاك و یحف تایم ) تكلا ( دود هش نستک ر هدنزو فک

 EG قوا شوماخ 3 لاوس ) تاکسلا ( هدن زود وعق ) توكسلا (

 لحرلا تک لاقت روس وا رییعت قع وص کا رد رابع ندکلیا مالک كرب

 هیسک نالوا توکسلا رشک تکسو تمص اذا لوالا بابلانم اتاکسو انوکسو اتکس

 قلوص يتنايم ك غن ييا نکیا ردا تاغن برطمو ردردتعلاب قالطا روند

 ترم و ردذوخأم ندنوب یر رییعت ۳2 هوم راد وج روند کلا لصف نيزسقملا

 (ةتوكاسلا ) تاماذا لجرلا تكس لا رونلوا لامعتسا دنسانعم كلوا توکسو
 اتوا قلوا ردصحم يدو هلکلیا فطع هرزوا ت فوم رد هنسانعم توکس

 روند هبیشک نالوا توکسلا راک 7 هنوک اسو ردیلغا قلوا مس 1 نکل ردا

 رغصم ) تیکسلاو ( هدننزو نیکس ) تیکسلاو ( هدنزو تیثلح 7 تفتکسلا (

 توکاسلاو ) هدنزو ص ق هلیددشت كفاک ( تيكسلاو ) ردنوحا ربیکع هک هلیس هینب

 نالوا توکس بحوم هلباه هناکسو تاکسو یدنلوا رکذ هک هت ردردصم هلی
 تكمروت ضم ۳ هکر و هتکس ا یا "هناکس و تاکس هامر لاقت روتید هترش

 لع وه لاق ردمزلتسم ینوکسو توکس هک رولوا لامعتسا هنیانعم لوا هرزوا
 هک رونلوا قالطا هال لوش تاکسو هناضف لع فرمشم یا مال تاکس
 هل وا راف وص بولک كرهنز ریک و هتسه | كب یع هل وا لب ینیدل وا نالي هد وص

 قاواشوماخ هلغلوا مطقنم بویلاق یزوس كملکتم هل رک كنءزمه ( تاکسالا )
 لاقي ح راشلا لاق ملكتي لق همالک عطقنا اذا لجرلا تکنسا لاقب رد هنسانعم
 (ةتكسلا) اتکاس هلعج اذا هتکسا لاقیو تکسا ليق غا اذاف تكس م * نالف ملکت
 هدحاو را یارو هدخامد نوطب هک دش روا ردد آ ضم رپ هلیعف كنيس

 رول وا لطعم ندنک رح و سح اضما هلییبس هلماک هداتس عنام ییذ وقت تحور

 ۱ ل كيس ( ترس ) ردیبما ثدح ییا هدننزو ریبز ( تیخسو ) هدننزو نالس

۱ 
۳ 1 0 

 کلا



 ۷۷ ا

 نم وهو نارد لب امهمدعا نم ىلع یشال یا ت” همدو هلام لاقت دوشلوا

 تضم بو لا رونلوا قالطا هو کسا شی ربپ تشو
 تاو لام لاق رونبد هه شفلوا لاصبتسا و باهذا ( توقسلا ] قلع یا |

 توعدم یش ےک نیک مبش الصا هسلیا لک ! رد ار ھ a بهذم یا

 هلغغ وا قالطا هد هب یشک نالوا اله هب الثما و همك یزنکاو رووا قالطا كونا

 داضت هیش هدنرلنب ةقيقلا ف نکل ردا تشن ندکمالیا مضه ارز رولوا دض 1

 روللوا قالطا هب یشک نالوا حساو یطدو هدعم فوملا ا ردا ۱

 هبهنش شفلوا باهذاو هلازا هلهجو لاصیتسا دوب هدننزو مر کم ( تعسا ) |

 نهم هدرلن و هدننزو ريما ( تیحلاو ) هل ( تعلا ) ) يک توعس روند

 ( تهعالا ) بهذم یا تیههو تع»و تعسو توعس« لام لاق رد هنشانعم |

 هیلیا روهظ یرتا قالتواو تواالصا هدنآ هک روید هبهنس لوش هد ن زو رجا ۱

 هکر دیفاد مو هدشنزو ءایدح ( ءا” ) هیف یعرال یا تصسا ماع لاقب یک بدجا ۱
 كنيس ( توتضلا ) ابف یعرال یا ءاتصم ضرا لاقب رونید هر لاخ ندقالتوا |

 قشموو رونید هبوث یکسا كو روند هدواق ینعی هقبوس نالوا هحزآ ای هلیعح |
 هج زآ یغای دوب هدنزو تیرک ( ترتهلا ) روند ها ره لوح یلقارمط :

 هتسش هغأابم هک روند هو کسا هلیصف كنيس ( ىح ) روند هدواق نالوا أ

 نیعر هبیهانبلاسر ترمضح فرشا فرط هدنزو ریبز ( تی ) ردوذم |

 دعا یدج كنهسک مان ینیعرلا بارش نب حرم ندرلیعلنا نالوا د راو ندنس هلسق

 ارم روند هنروع نالوا روط هنایلابا الو ابو هدنزو روبز ز ( تولا ) ۱

 یعف تنیس ( تا )ددوام ندنظفل تعس نانلوا ک ذ هنسانعم هنحام |

 رديس راف ظفل و هک رید راش ږد هنسانعم ددشو لاق هل وکس كدمعم او ۱

 دیدشو یتاف یدو هدشنزو ریما ( تیفسا ) ردشلبا لامتسا ید برع |
 یا تیهو تخم "یش لاقب ردشلیا ناب هرزوا هصاسم فاوم روند هغیش نالوا |

 بقعكاویح نالوا رفاولا تاذ یک رطاقو ت آ هلیط كنيس (تحلا ) دیدش

 كنیزوف هک هتن روند هثیش رادم ناقح ادخا ندنرلن راف كتبرلیرواپ هددلون أ
 هل رسک تنیس ( تیتلا ) رود يع هلاقح ندموصعمو ج در هب اق ندن راق 1

 ی دیدش و یدنل وا ی هک ردیفاد مو هدننزو تیثه* ۱1

 ( توخءملا )روید هني نالوا دیدشو یناق كب اةلطمو روند هنوا صاخو ضايو | 1

 رلیخفو یرسک كنيس ( ناتهلا ) روند هثیش نالوا سلماو زود یک قام 1

 ر ون د لات ید هدک رب ردب رغم ندیس راف و و روید هنس رد یک شفلوا تعا ۲

 ( نات” ) یدیا.شوزف نام کر ا ینارتش-لا بوبا ندفلس مالعا 1 .

 ۳۷ لوا



۷۹ 

 دس هللاد هکردب رغ روند ههصشو بیعو ر وند همالک اسان و دی احد تنیس

 رد رب هل رک كنيس ( تس ) ردلقم یلوا هلدبم ندلاد ءا هلغل وا هانعمو ید

 ردهدنلیوأت یاهح تای راردا باطخ و ادن هنب را داق هلکنا یمسق هیراجو لوق

 یتدیس سپ ردکغد یتدیس نالوا باوص ردنطو دوخای رد هباتک ندیلک كلغ

 ردهئدحم ینویاصلا نام یا تن یتسو رولوا كد مدنفا ےب رولوا ففحم ندنظفل

 نب دجاو زدزهثد یسهلج هکردیرلعسا نوتاخ هجینرب هدننزو هنیهج ( هتبتس)
 ردید آ نصح رب هدنلباقم هیطالم ( نیتس نب نصح ) ردندحم یتیتسلا ةمالس نب دم
 قیرطب نصح هداروا ارز رد رشم هلا رکید مسا دوخای ردهبارخ یدعش ارهاط

 ( كيتس) ردقوب هنن فراعتم هلا نیتسس نا نصح نکل ردراو روصنم نصحو
 یرغصع قس هک ردفا صم هرزوا یس راف هک هلل رک كنهددتشم یا و كس

 تاب ردعفلف ح وتقم ءاي هدنب رعت رد ریغصت ةادا فاک هدیسراف ارب ز ردقح هلوا
 ردیف كنيس هک هرس ی دمج نر دجاو رد هند هک ردشغل وا هست هلکن آ رم

 هدنرایدقرشم ردد زابز هلی كنیسو هل رسک ك يجو كنيس ( ناتسعس ) ردندنیندحم

 رووا رعت ناتسیس الاح هک رد هيسج تاایارب هدنیقرش كلارا ردذآ تلایارب

 مارح ردتغل هلنیتعض و هليوكس كلحو یعض كنيس ( تحلا ) ردي عم ناتسعسو
 لوش تصع لوق له ردنرابع ندهتسن نالوا ر وظح یلک او یسک هک رد هتسانعم :

 رولک تاضما ی هلوا مزلتسم یهصیقو راع هننحاص هک روند هثیبخ بسک
 كل وم راعلا هنع مزلف بساکلا نم ثح اموا مارلا یا تعسلا لک أي وه لاقي

 رویدهنع وبق شلیوص هرزوا لاصیتسا كن هنن رب تحس لصا هروک هتناب هد راصب
 ایوک ردشغلوا لابعتسا هدروظحم و مارح نالوا مزلتسم یهصیشو راع هیحاص هدعب

 ردیبمهنکیدلیا هلازا یتکرب دوخاب بودا لاصیتسا و دالهاینتورمو نند كابحاص

 ( تاعالا ) ردبساکم یمهلوقم ری رنخو رخو بلک ن٤ دو زم ثیبخ بسکو
 تستک | اذا لج را تخما لاق رد هنتسانعم كليا سک مارح هدشنزو تاکسا

 ردهنسانعم قمرپوق ندنک وک كم ردیک هما ینعب كلعا لاصیتما "ییشربو تحسنا

 قلوا ثیخ دوخای مارح یحارق كهسکرو هلصاتصا اذا ىلا تعسا لاق
 ردهتسانعم وا واو هد رو تم رحو تشخ یا هن راحت تتصما لاق ردهنسانعم

 ته لاق ردفدام هدلوا یانعم یکیا هللا تاعا هدتشزو برض ( تعسلا )

 هلص اتسا اذآ "ىلا تحس لاقب« تعسلا ثك ۱ اذآ ثلاثا بابلانم اتع لج زا
 مهتلا تس لاقي ردهنساعم تم ردیک بویوص یتسهلوقم یردو قوبق تعسو

 یئاوش هک ایوک رونل وا لامتسا هنسانعم شغیو صلاخ تخ“ و هرشق اذا ملا نم

 لانعتسا هتساتعم فلت و ردهو قداص یا تخ” در لاق هنمو ردشغلوا لاصیتسا

 رونلوا
 س
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 رفق 3 یا تو ریس ضررا لاش هتس اتعم رفق را روند رب رف نایلوا یرا تاب"

 ره ندر لوا هک ایوک قالخا بو باب ۳ تبراپس ضرا مه وذ و هیف تابال

 رک وط ربر و بوارب هشار هکرونبد هر هنسن زیکو ژا كيو ردشغلوا راتعا ورج 3

 یا تو ربس لحر لاش روند هبادک و ريقفو هفا لیلف یا توربسلام لاقرولوا 1

 ردند ردآ و ول و رولک یرایس و رواک نابم يح روند هبالغ وا ور هداسو رةق

 ذفنق ( ترسلاو ) هد زو سا ربن ( تارسلاو ) هدنزو تبرک ( تروسلا ٩)

 ( ةترمسلا ۱ رولک تی رابس یزلعج هدکر ان و روید هبادک و ربقف هدرلز وب هدننزو

 عنق اذا لح.را ت رہس لاق رد او قلوا دنس رخ و عناق هدنن زو هح رحد

 رواد هب یک. نایلوا وتو لیف هدتسهد هک و هدنزوب هدنزو ۳ جت ) تربسلا (

 هدننزو دیلبند ) تیرمنسلا ( هيلع جی سا یا ت رسم لحر لاش یک راغا فا
 ر

 ردید آ وش راجر هد رغد سلب !رط هدنن زو رفهح ) ترس ( روند همدآ یوخ دا

 هدیسراف روند هددع قلا ندنسهلج دادعا هل د دشت كاتو یرشک كنس ( تسلا (

 هبا لاد هرکضندقدتل وا لادا هبات نیس ىدا سدس یلصا كنون هک ردیفدا رم شش

 دس هد مم كسل تس هروک_ هناي تعا ی
 لاجر هتس یدنع هرزوا لق تدا ناو روند سادسا هدنعجو هس سو

 لاجر AS بوت کد رود د وه وسن و لاجر هت س یدنع كلذك رونید ة وسن تسو

 هکر دکء د ردرا و نوناخ حج واو لحر حج وا ما اه مب رد رو رم هلفوطعم هرزوآ

 ةوسن و لاجر هتس یدنعو ردهدنکس هاسلا نم ثالثو لاجرلا نم هثالث یدنع

 ةوسن و لحرلا نم هتس یدنع ردعوفرم هلیفوطعم هرزوا هتس هوسن 4 روید

 ردکید ردراو نوناخ جاقربو لاجر رفن قلا هدعای ےب ردهدنکبس ةتسلا هذه یوس
 ردهرزوا لاونموب لاح هلوا لباق قغثوا دارفا عج ییا ندن آ هکهدرددع ره كاذک
 رد رک ذم ارز هسا رونلوا هدارا دودعم ۳1 هل اه روند لاوس نم دتس انمص و

 دارم یسهغیص لعاف ندهدامویو هسرونل وا هدارا ددع رکا نساه روند اتسو

 رظن هنسهک هتسو سداس ی رابتعا یسیلصا یظفل سدس كعد یصلا هکهدقدنل وا
 ترک را ررکم فرحو ردشفل وا ماعدا بول وا تئاس ىلصا هکروتید تاس ها

 ندید ید هنسەد لعد قوا بلق هاب اداّععا ۸) الد ثكلوا هدفدل وا عفاو

 هک ردهدعاق و یک ییدنند یرسن و یتسن هدرا هلک ررستو ناس روند ید یداس

 درع ما هسا قیاس ر و شرب بول وا می ثنومو ر ؟ ذم هدن رلودام دادعا هاما

 ثنوم رک او هاست و لاجر هتس یدنع لاش رووا دار ا هلا اه هک رونلق رک ذما

 تماقو دنه و دز ماق کد لاحرو هات م یدنع لاش رونلق ٹن وم هسا قیاس

 ) تلا ) یهتا رول وا ی هننرزوا كن ظفا پول وا راتعا قیاس رربد دیزو دنه
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 | عضومرپ هدن راید ماش ( تبس رفک ) ههرب یا ةتبنسو اتبنسو هتبسو اتبس هدنع تّوا

  باطرالا هع اذا تبسنم بطر لاقي رولوا .عطقتم لاح قلقوروق هک هلوا ۱

"| 

 0 ۷ ؛

 1 در ءایلا ع وطقم ر ول وا قالطا هبه ( توپسلا ) ایا

 3 . پول وب, ضن یرب ره هک رول وا قالطا هات رح ەزا لوش هايس هين لعاف مس

 والا ها ا و ناسنا نالوا ریلدو یرح مدنزو یطیح ( یتسلا )
 ىج ءانب أ رح رونلوا قالطا ھ البق یتنسو رارید ید ةاتنبس اربز رد وحم |

 هتسانعم یرعم رونید هب یک رلتهف كس كس ) ةتبسلا ) هیرسک كنون رولك تنابس

 هدننزو لاعفنا (.تایسنالا ) روند 3 زغج و قجا هلسک كتيس ( ناتسلا )
 . ههجوف لاقو دتما اذا "یثلا تسنا لاق ردهنسانعم قعازوا پولوس هتسنرب
 هدننزو «ارج (ءاتبسلا ) ردراو كلوب وس هدنزو یتع دادتعاو لوط یا تابسنا

ig ۹سس و تی ی بد هند  

 هصق دوخاب قرهوا نوزوا یرلقلوق هکرونید هنسلوقم یو نویق لوش
 هنکید هکرونل وا رببعت کوک هسرولوا هدنآ قالوق هنوک لوا هلوا نیغیاب قرلوا

 روند هوا ءاتتسو نصقوا لوطق نذالا ءرمشننمیا ءاتبس ةاش لاقب رولوارمروط
 نشود هنلیاقم سلدا ردبد آ هدلب رب هدیرغم هدنن زو هدلپ ( هتبس ) هنسانعم ۱ مچ

 رییعت یزاعوب هتس هلغلوا هدنن رق كن [ :زاغوب قحهفح هطرح رح ند وک د فأ

 زههتمانعم تبش هدننزو: زلف ( تبسلا )_ردعلعاروهظ هريقو مالعا هدفاسندنا رونل وا
 تاب یراکدید یوا هرد دکر هدیس راف ننک دوشو ردي رعم دوس هدیسیکیا

 هک رید جره ردیقل كنهدسع وا هلیع كن هددشم یایو كنيس ( تخس ) ردیسا

 . یریصیو دقا ندهیدا نونفو هيب رعمولع رد وصل ا یرمصبلا ینتلایم رع“ هک هدیع ون |

 لئاضف ربا مان زاجلا باتک اصوصخ یتاقیلأت زواجم ندزو یدا یرییخو فقاوو
 تاعرود شغ ویسرییضاحند نتخ وم کندی یم یسراف تخویس تو ردراو نفاآ

 صالخ ريكو ریغص ندنناسل هلغلوا رازالد تياغب .موحرم ردهنسانعم قنحاسو
 رردیا فوخ ندنناسل سان ةماع یدا ررقم ی ربط و نعط هدنقح تكنک ره بویلو

 نع تحوپس رون هدع وا هرب یرب راصح هدقدل وا زادا شرح همد آرب یدیا

 ردا زارنحا ندناسل كمو۶م ید ییعصا تح ردکعد یدنرودو یدقوص هنب

 ردهنتسانعم هدقع هک ردنکع ید قلوا ییرعم ینراف تخومز تخسو یدیا

 روک ذم هجو هدیع وا وبشا یدعا یدا راو یداقعناو ن هدنآرق توالتو

 فنصلا بیر غر هدتخل هک مالس ن مساق تکی هده داو تغلف هتبو رد هلی اه هرز وا

 الصا هدننزو :روبنز (توربلا ) یلاعت هل امهجر رددصوا نساه ردیفلّوم
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 هک عطذ يگ داحاو قلخ هدرو زم مول و ماعا هدندم نوک یتلا بودا ادتنا

 لیلد قلخ یجردتو ردمو رادقم دارم ندمو هداروو ردشلوا ام هلآ تیس

 هیسک یبوش وا تسسو رد ینبم ریلعت ییفط) ا هدابعو ردراظن راشعاو راتخا

 روند هن یشک نالوا هیهادو كرز تياغو موللا رشک یا تبس لحر لاق روند

 ی-هلوقم قوا عطقنم نداسک او تشعم قلعتم هر تبس یسهشناط 3 وب تدس و

 ) تابسا ۱ ه هاب اوماق اذا دولا ترس لاشه رد هنسانعم كلا تاعا رمو مایق هر وما

 هیوشواو روند هبیشک نالوا رایعو هیهادو درز كب یدو هدشزو بارغ
 هنسادتا كنوش وا دوخا روید هب وش وا ہچفخ یک هیشغ لوق لع رول وا قالطا

 هدقدصب ځد یلق سپ ردق هديا تیارس هبلق هیلیا الیثسا هغامد زونه هکرونید
 هلغل وا موس ص هدنناونع هفیقخ وا هر دهه ضعب هکر د حراش نغلوا قالطا تابس

 ردزاجم قالطا تابس همونو ردقجهلوا هفغزعا هکرولوا كعد وشوا فیفخ
 نع اعطق یا [ اابس مکموت انلعخ و ] ىلاعت هوقو رد بم هنغیدلوا تحار بج وم

 دسنا هنال اوم وا: اهل الكل هحازاو ةيناويطا یوقلل ةا سا هک او ایا
 ندانعم و هض راع نانلوا رعت تابتس ًابطالا نبو م تویسا هنم و نیفوتلا

 هنامزو رهد تابسو رولوا رمردلاق یتشاب بوح  ینزوک ندوشوا ردذوخأم
 فرعت فرحالب تایسو رهد یا تابسو تبس هيلع یضم لاق رول وا قالطا

 زهد رونلوا قالطا هرامنو لیل ( تایسانا ) ردسفل كندحم ما سید نب میها را

 یرب بولوا ردارب کیا لصالاق تابسانبا هکرید ح راش ردذوخأم ندنسانعم
 تعزع هاب برغم یرکیدو هنفرط قرشم نوح عالطا هنعولط لع كش
 عوفو یرلعاعجا قازتفالا دعب هلغمانوا سمسیم یرلتاقالم هنیرب یرب دعب نم بودا

 ژردبا قالطا هرابنو لیل هلتتسانمو ردشملوا لثم بر تابساناهدنقح رتایلو

 تغابد دارم هک هنسانعم رقبلادولج روند هني رلیرد رغص هلل رسک كنيس ( تبسلا )
 هب یرد شقل وا تفاید اقلطم لوق ىلع رد هل رابتعا یعاوا قییعج ردرلیرد شفلوا

 شقلوا .تغابد هلا دومالب یعب هلا ظرف دوخا نوسلوا راسو رق روند

 هلتغاید هروک هننایب كحراش رد رکدتا رببعت نوک هدیکر ردصوصحم هبیرد

 ید هلعن لواو ردیوسنم هکوت هبثبس لاعن ردقیم هنفیدنلوا هلاژاو قلح هلرلیو
 تابرب هیبش هنکحچ متاح هلیع كنيس ( تسلا ) هلعاسنا روناوا قالطا تبس

 ردلعاف مسا ندناپسا هدننزو نسح ) تسسملا ( ردد زابزز هد رلیحف كنيس رددآ 1

 تحارج تدش روند هیشک نالوا لاعم هتکرح ینعب نلیا تکرح الصا ۱

 لخاد هننوک تسسو 4 رصبال یا ابتسم میصا لاقی یا ندهضراع یسهلوقم ضمو

 كنيس ( ةتبسلا ) تسلاق لخد اذا لج را تبسا لاقي اک روند .هبیشک نالوا "



  مهمعطا یا مبنا

 ۳ دوا ریت یباغا نویز هک ردقورعم رمش ( نوتی)ا ) تیزا
 هدماش قشمد نوتزو ردهنوتز یدحاو رووا قالطا نوتیز هن هشو هنسهویم
 هروک هنا كحراش رونلوا قالطا هناش لابح لوق لع رد_یعا رسم عقاو

 نيج نوتز و ردقحهلوا دج-م نالوا یوم ترمضح هاکتاعانم هدانیس روظ

 ز لاق رد هنسانعم كمرد یغای نوتیز هیسکر و ردشلیا هثطم

 ( دن وتالا ) ردیدآ لحررو زد هب رقرب هدنساضق دیعص و ردب دآ هدلنیرب هدنسهکل وا

 هدنس هکلوا هیشرفا هدیرغم ( هنوت لا نیع ) ردد  هعش رب هدماش هيدا هلیاه
 هد هه ( تیزلا رمق ) ردعضوم رب هدهرونم ةنیدم ( تیزلا راحا ) ردعضوم رب

 رد رللوعقم مما هرزوا ییصا ( توی زلاو ) هدننزو تيبم ( تیزلا ) ردعضومرپ
 هدننزو تایدزا ( تایدزالا ) رونید دهنسز شفلغای هلكنآو شعوف یغای نوتز
 تیرا نهدا اذا هایدزا لحرلا تادزا لاقت ردهنتسانعم كءروس یغای نوتز

 لاقت ردهتسانعم قلوا قوح یغای نويز كنهسکرب هلرسک كنءممه ( ةتازالا )

 كا ىلإ نوتیز هدننزو هدا رتسا ( فتا تسالا ) تیزلا مهدنع رثک ةا اوتازا
 یاضلاو رع ندیل ( هيتيزلا )-تيزلا بلط ادا لج لا تارتسا لا رد هتسانعم
 ردیععا كنس رق

 لاقب ردهنسانعم قغو هل رك كنءزهو یتهف كنيس ( تأسلا ) 4 نيسلا لصق

 زاغو نا نالا ) هقنخ اذا ثلاثا بابلا نم امر اش
 رولک یرلقم رب کیا هژاروا كن هک ندیا قنخ هک روند هنناج ییا كنکيلد

 رددت ماعم كليا تحارو نوکس مدننزو تب ( تبسلا ) هلنیتخف ردد رقم تأس

 كسکو نکسو حارسا اذا ینالاو لوالا بابلا نم اتتس لحرلا تبس لاقي
 شابو رک ذیساک روند هنامزو رهد تسو هعطق اذا ىلا تیس لاق رد هنسانعم

 نالوا بوط بولیرو هدشابو هقلح اذا هسأر تبس لاق ردهنساتعم كلعا شارت
 صقعلا نع هلسرا اذا هرعشس تیس لاق رد هنسانعم كمرويلاص یرادقمرب ندحاص

 تیسو ردعیرس ریس دارم هکر دیسا شیورو هنوکرب صوصحم هیهود تبسو

 روتید هآ یوص لرکوب تبسو راح اذا لجرلا تبس لاقي ردهتسانعم قلوا ریصم
 ولتدح و داوج یا تبس سرف لاقب نوهکیدلیا هفاسم عطق ردردصلاب فصو

 "یرج مراعیا تیس مالغ لاش رود هالغوا "یرحو خاتسکو شکر س یراشح
 ۳ ندنرلنوک هتفه تیسو هبرمض اذا هقنع تیس لاق ردهنسانعم قمروا نویو

 تبعا تلق یعج رووا ریبعت یسنریا هعج هدزغاسلو هبنش هدیسراف ردید آ نوک"
 | || هروک هننایب هدراصب كفلّوم رولک توبس ینرثک عجو یک یلفاو سلف رولک
 | یوک دحا هتقلخ كناواسو ضرا العو لج قح ارز ردذوخأم ندنسانعم عطق |



 8۷۱ من

 هک ردیمسا وراد 0 ی ءاودر تفزو راربد نا رطق هبالوا دلتعانص و مط ژربد ۹

 روال وا لاخ دا هد هرابه رس هکر دقح هلوا هدمت یراک دد نفاص هراق و و ردند هب ودا

 یعاب تش ند رب یبسسن ہر ردراو جد یصاوخ راسو رربد جد یر تفز

 هدنژو مظعم هاب اف دن دشت ( تفرلا ) رد بم هتدسانم ینیدقح بوق رو

 لاعتفا ( تافدزالا ) تفزلاب هیلطم یا هتف هرج لاق روند هب هنس شفلتفز

 باعیتسا یک تفز ییعوعع هکر دهشسانعم تا ضبقو ذخا هماق ییهنسنرب هدننزو

 كفاکو یعف كناز ( تکزلا ) هبعوتسا اذا لالا تفدزا لاش ردنرابع ندکا ٠
 هب رقلا تکز لاق ردهنسانعم قمردلوط هب رق ةصاخ لوف ىلع قمردلوط هلیئوکس

Eهنع وا نسرربد تکا دیک هک اردن و و و اه الم اذا نوالا بابلا نم  

 رد هتسانعم E هدننزو لیعفت ( تاک سیا ( رد دآ عضومو تکو هتسانعم هایا ۱

 رد هیانعم لوا هلرسک كنءزمه ( تاکرالا ) اهالم اذا اتیکزت هبرقلا تکز لاق

 تدلواذا ةأرملا تتکزا لاق ردهتسانعم قمروغوطو ابنکز  ینعب اک زا لاقل

 یس ەطر وع هدننراقو روند دذا اەف مو دو توکسم ) توکرلا ( :

 روتد هیسک لالوا شموش وا بوارغوا هق وغ وص واتدشو روند هکر کج نالوا

 لحرلا بما لاقت رد هنس انعم یوا راقو تحاص نا هدننززو هما رک ( دنامرلا (

HENنکس بحاض و روقو هدنزو ربمآ ) تیم زلا ( رقو اذا سمانا بابلا نم  

 لها ول رکن و روقو تباع رد هما ابع هک هد 8 نکن ) تیمزلا ( رود دمدآ

 تک قو لحتر لاق و رود و یا ریمآک تیمز لحر لاق روند هندآ نیک

 رلکنر نوک اا وک هکر دیمسا شوقر هدننزو e 4ي“ دب دشت (تمرلا ( هنم رف وا وا

 لرو یراقتم و یرلقانا و هایس یرلی وت هروک هنتاي كح راش رونی دوک نولتم ها

 نولقوب كنهماع رولوا نايا هلا رلکنر نوک انوک هقدسنقوط شنوک ردش ورب
 ه وک لوا اعقا و تنه رژ هروک داتا اس تاد رقم نکل ردقح هلوا کر یک دید

 هکرد روناجرب هدنتثیه رلک نواقوو رولوا هدغاط مان-لوالبا هدناتسدنه ریق ور
 ) تا: زالا ( روتن روک هلا هراکنر نوک ان وک یک سفناج هدشنوک ید :لوا

 رد هنسانعم كم رک رکنز نوک وک رد وهم نده رولا ٌهدام هدننزو لالعمضا

 یزونص لک ةراغتم اناولا نولت اذا اناتهمزا تقفز تاغا لاق رد هنساذعم

 هناتک هلن ون ) هبات ز ( رول وا یشات ندتعدط نولت کن ول وا ی ونعع ك کو نوسلوا 1

 ) تیزلا ( ودند ران 1 یانز مم روهشه ردبدآ هلق وی رب .هدنایا ب رغم ە دشا

 ین یهو aE me یوم

 نوتیز هکر ديما غاي عونرب تیزو ردیمسا یسرفا لدعس نب ةيواعم هدننزو تو ۰

 لوش هنسانعم قموق یعای نوتیز هبهئسن رب رولوا ردصم تیزو رد زکیدید یعای 1

 ی راهه هتزا هلا هددشم یاتحراش تیزلا هیف تلعحب اذا اشز هتزا ماعطلا تز ||
maaan esna aaa, 



 ج

0۷۰ 

 1 ردد ورشم هدناهر هجر کد رد را ویس رک "یاعم ردیس راق یس هه ویا ۱

 : رد هام قکافوا بودا هزار هزر ۍهنسذرب هدنژو بو هد اف ) تفرلا ( :

 رول وا مزال هدانعم و و هقدو هرسنک اذا یاثلا بالا نه اتفر "یشلا تور لا ۳

 كلو قداو سکتا اذا مظعلا تر لاش هنسانعم قلوا هزبر هزر بولت رق 1

 تفر هفتشسزو لاعتفا ( تاتفرالا ) مطقنا اذا لبلا تفر لاش رد هتسانعم

 عطقنا اذا لبلا تفرا لاشو قدناو و مظملا تفر! لاق رد هنب اتم

 ماطخ روشد هب هنسز شعافوا هزر هزر بو روح هدنزو با رغ ) تافرلا (

 رونلوا قالطا هناص هدننزو درص ( تفرا ) ماطح یا تافر مظق لاق هنسانعم

 تفر نالف لاقش روند هئي ندا ش دااح ر رخ هزر هزر یهنسن رهو ی نب زت

 هدنتفل نع هدنزو تاک ( تازلا ) ردلعاف نع هدیاو لوعفم ییعع ءدل وا

 هلیسهدش كواو و یعض كنار رولک تاور ییج هنسانعم نت روند هب اعص

 یتنوردكنهسکرب هلیوکس كنهرمهو ىع كناز ( تآرلا ) # ةمحلا یازلا لصف

 ثل اثلا بابلا نم اظیغ هناز لاق ردندصتاصخ هتسانعم قمرد لوط لبضغو ظرغ

 لاقت ردهتسانعم نیز كمهزب_هلددشت كنتو ىخف كناز ( تّلا ) ه ءالم اذا

 هدننزو لیعقت ( تب را ) اميز اذا لوالآ بابلا نم از سورعلا هطشالا تئز

 ادب امت ز لاش ردة شابعف عزم هدنن زو لعفت ( و ( ردهنسانعم تز

 ی

osارز هرز لا ردهتسانعم قغوب هدننزو برمض ( ترزلا ) تشزت یا تش رف هم و +  

 دوخاب ردندذاوش ارهاظ یسوا ندشلا باب كنوو هقنخ اذا ثلاثلا بابلا نم

 یدو هلي وکس كلهه نیعو یحف كیاز ( تعالا ) ردیتیم هتسهک اشم تع

 كناز ( تفرلا ) هقنخ اذا ثلاثا بابلا نم اتعز هتعز لاق ردهتتسانعم قغو

 لوالابابلا نم اتفز ءانالا تفز لاق رد هنسانعم قمردلوط هلیوکس كنافو یصق
 قمووق و هظاغ اذا الف تفز لا ردهنسانعم كليا ظيغ هسکربو الم اذا

 عنم و عقد و ردهنسانعم قوس كمروس هادو هد رط اذا هتفژ لاقت فا صاف

 تج و څر و ردهنسانعم قاهزا كمردشن تدشو تنجم هیسکز و رد هنتر اتوم

 تفژ هک ردذوخأم ندنسانعم قمردلوط و رد هنسانعم باعتا قمرو بوریو
 هک ردیمما راق هل رسک كناز ( تفرلا ) هتسانعم هغرفا لرد هنذا ف ثیدلا

 یقالخا یربق و هل رمق یراق هح رگ تفلوم ردفراعتم هللا تفز د هدک

 لتا E هللا نقاس هراق ربو راق هدناد رفم نکل ردشلیا ریسقت هرزوا

 رول وا ةثسنرپ یک تفز هدقدل وا دقعنم رقح بواسق ندرلوص یسا هدنراید قارع

 سبا ردسپاپ یریو بطرز یرب ردعو ییا رولوا لصاح ندنرلج اغا ماچ تفژو
 تفز هندنا نالیتش هفت ندراعشا رولوا دم هتفسای ردخ وبطمای ید نالوا

 س
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 هنن اپ اب ی E تیک كفل م رارید ایذ و اید و هیذو هیذ و تیذ و تیذ و کو :

 تیذ هزّوک" هنناب كح راشو یدا هبذ و ۹1 هک نوا یرالصا كرلن و هروک

 هدش های هدقدلاق هرزوا نیفرح بونلوا فذح واو یدا وذ لصا كنسهلک

 هنن هلبا دلا زا نا رک او یدنلق ضوع ءا ندهدش هدعب نوجخبدل وا مسا .یدلږو

 دیذو هیذ بوللوا هداعا هدش هسرونلوا دارا فلا دوخای هسرونلوا نايا ءاه

 هیقف تاذ ن كالع ن دجا ن نجرلا دبع ردنداعسا ( تاذ ) روند ایذو هڏ و

 رد دو

 لاش ردهنسانعم قالغتسا قفلغب بونابق هنسنرب هلنیتعف ( تبرلا ) (۰۱ا لصف ۶
 هير لس هدننزو تب ( تبرلا ) قلغتسا اذا عیارلا بابلا نم اعر *یشاا تبر
 هدننزو لیعفت ( تیرا ) هایر ادا یناثلا پابلانم ار یصلا تیر لاش ردهنسانعم

 قمو وا قحروح و و هابر اذا ایر بډ رلا تبر لاق ردهنسانعم اسب ید و

 لاق رول وا ریبعت قمهلیاط 5 رد هنسانعم قدروا هتسهآ هتسهآ هنس رلذ اپ نوجا

 كلا و یخف كنار ( ترا ) مانيل الیلق هبنح ىلع هدي برض اذا یصلا تبر

 et كيار ر واک ناب ر یج روند هنلسدد رک و ۳۷ تعوق را رقص دلی دن دشت

 درب زمخ هک رونید هربزانخ تورو هيض كنار رولک تورو كن و

 نالوا "یرحو دیدن تر هروک هاب كساسا ردد رفم تر هدکن و ردیعج

 ةروکذ یه و توت را ممناک نولوش روک توتر ییج روند هرز ثک را

 لامعتسا هدنسانعم موق رنهمو سیر هدعب ةارحو ةدش امف ىلا اهل وعفو رب زانا

 كنار ( دن را ( م داسو مع نه یا توت ربا نه تروه لاش ردشغل وا

 قلئوقثوط هدناسل کروند هلا هلکح و هم نالوا هنا ل الو
 ف لاق رکح ترسع هدمارم یادا پوسیمهدیا ماکت هلتحاصفو تفالط هلغلوا

 قلوا هنر هدنناسل كنهسکرب هلتیتحف ( تترلا ) هلکح و هم یا ةتر هال

 كيوب هنر هناسل يف ِتنات اذا عیارلا پابلا نم اتر لجرلا تر لاقب ردهتسانعم

 رچ و أ رحو رجا هلص كنار رود ثر هدنعجو ءار هدنشومو ترا هدنفصو

 لاش رد هنسانعم قلق ترا یعدآرب یلاعت قح هلرسک كنءنمه ( تاترالا ) 17

 تت هلغاوا یه هدنفرح ها هدنزو هلزاز ( دترب را ( وه ترف باب را هللا هب زا

 ( یترلا ) ءاتلا ىف عتعت اذا لجرلا ترتر لاقب رد هنسانعم كلا ملک كر هيد تت

 هنسانعم هافثل زوند هلولاخ یهب هدنزو نر هددت تنا و یک كنار
 ترالا نب بابخ ردنداعسا تراو یدنلوا رکذ هک هتن ردفص و هلنتخف ( ترالا )
 كنيس و یعض كنار ( هتسر ) ردندا مش و ءامرک ترالا نب سایاو ر دندیاضتا
 | ردیقل یابصالا یرهزلا نسلا یا ن رع نب نج را دبع ندظافح هلیوکس
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 ۱ زر ا مکح ن تسردو هزج نی تسردو اب کز یسهداز دز _ةو

 ردرلثدحم هب وتس رد نب رفعحو تسرد نی رقعح نی مه رباو دهازلا رصف نب تسردو

 الاد ) | ( رد هنسانعم ا و عاص ردیس راف ظفل یسهک تسرد ویا

 تسدو زدی رعم تشد وو روند همه وا هک ردهتسانعم تش *د هنوکس تاپسا ےک

 روند هدغاک هتتسد رب قرولا تسدو روند هسابل تاق ربو هب و قلنوط رب

 عب رد رعم ندیسراف یسک تسد هدرلانعع ويو روند هنیردص كلج تسدو

 رلیدید توسد هدنعج رلیدلیا فرصتو ذخا خد برع بولوا یسراف لصالا ف
 عطاق ناهرب 22 تدراف ام م نوا دیر او «تانظفل تمد هوینشا

 كلاد ( اوتسد ) ردروطسم یرالاثم هدیریرح تاماقمو ردح ورشم هدم هجرت

 ردید آ هب رق رب.هدنسهبص زاوها ریش هل مصق كفلاو ىعض كن هيقوف یانو یحف

 کلیک كلاد ( تسود ) هللا هزه رونید یپآ وتسدو هلو رارد یناوتسد هدنتسن
 یقل كداعلا نب سصت نب مساق ندلضافاو مالعا ردنداقلا ردیسراف ظقل ید وب

 كنباحتا كوبو یدج كنیدج كفالعلا فسوب نب دمع نب نامع نب عركلادبعو
 دغ هعرز وبا ردندامسا هلیئوکس كنایو یصف كواو و كن ( ةبوتسد ) ردیقل
 لوكس كنهمصم نیو ىح كلاد ( تشدلا ) ردندنیئدم هیوتسد نب دم نب
 ۳ برمت لاح تو رد زعم ندو تس نانلوا رک ذ روند ھوا زود
 هدنساضق ناهفصاو ردد [ هدلب رب هدب زرت هللا لبرا تشدو یدنلوا نایب

 هدننزو برم ( تعدلا ) ردعضومرب هدزارمش ( نزرالا تشد ) ردهیرق رب

 هعقد اذا تلاثثلا بابلا نم اتعد هتعد لاق ردهنسانعم ققاق هوا هلدشو فنع

 قزاغو ردق هحردلوا هلئوکس كندمجم نیغو یحف كلاد ( تغدلا ) افنع
 هلتق یتح هقنخ اذا ثلاثلا بابلا نم اتغد هتغد لاقن ردهنسانعم توب بوقص
 هلدش كب هلئوکس كنءهرمهو یصف كلاذ ( تأذلا ) # هما لاذلا لصف و
 ( تعذلا ) قنلخا دشا هقنخ اذا ثلاما بابلا نم أذ هند لاقي ردهتسانعم قو
 هناذ ینعع ثلاثلا بابلانم اتعذ هتعذ لاق ردیفدامو هدننزو تأذ هللا همهم نيع
 كليا عقد هللدشو بارلا ف هکعم اذا هتعذ لاقی ردهنسانعم كمهلب هغاربطو

 یبارع كنهنکرب هدننزو تع ( تعذلا ) اقذنع هعفد اذا هتعذ لاشه ردهتسانعم

 ا لع لا تم لاقب ردهتسانعم قفلقرآ توفوا رجم ندنلا نه یدوحوو
 ناو یوکس كنايو یحف كلاذ ( تیذو تیذ ) لزهو ربغت اذا ىناثلا بابلا نم

 كنایو ىحف كلاذ ( ةيذو ةيذو ) هلال تاکرح كن هرزوا ییاور عاطقلا
 ندربخ و هص3 و مه هک رد هتسانعم E ET هلا رصو ) اذو ایذو ( هل دن دشت

 تیک اولاق هد رب كد رلپدی د هلد وشن هلوش الثم ردکعد هوش هل وش رد هبانک
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 ب ولیزوس هرز وا خراب نداوه شوق یراکش هدنن ژ و نا رود ) ناولناو ( هدن زو

 دیضلا ىلع ضشا اذا اا وخ و ای وخ توخم یزاللا تاج لاق ردهتسانعم تا

 دهغو هصقن اذا هلام لح را تا لاق رد ةن س انعم كمردشرا ناصقت هثیشرپ 9

 دعو فلخ و هدمع ضقن اذا لحرا لج رلا تاخ لاش ردهتسانعم قمزو یاب و
 ۱ قکوط ناصش یهریحذو هدع و فا اذا لحرلا AD لاق رددنسانعم تكا

 لاق رد هنساذعم قلوا رب بواجوقو هب راه صش ۱و۱ :نالفا تا لاقت رد هنسانعم

 ۱ رد هتسانعم قعاق و هدرط اذا هناخ لاقب ردهتسانعم كليا د رطو نسا اذا لج را تاخ
 شوق یراکش ید و هدنزو لاعتفا ( تاتخالا ) هتفطتخا اذا باقعلا هتاخ لاق

 دیصا | لع ضقنا اذا یزابلا تاتخا لاقي LS كغا بولیزوس هرزوا راکش

 اذا ةاشلا بئذلا تاتخا لاق ردهتسانعم قلروغوا ییهتسن رب هللا هعدخو رکفو"

 | لامعتسا هنسانعم قالا بوباق رخ رب ای زوش رب هلب رقت رب ندهسک ربو اهق رمق اهلتخ

 هدننزو لاعقنا ( تایخالا ) هفطخف هنم ذخا اذا ثيدملا هنم تاتخا لاق رونلوأ

 ( توضلا ) تاتخا یتعع یزابلا تانا لاق ردفدارم هدلوا یانعم هلا تایتخا
 هلام توخ لاقي رد هنسانعم كمردشربا ناصقن یجردن ههنسن رب هدننزو لعش

 ۱ دوخا لعفتم ند هسک ریو هفطتخا اذا هوت لاق ردهنسانعم قعافو هصقنت اذا 7
 | هکرتو رکنا اذا هنع توخم لاق رد هسا كلا هر ینتقلا هلقلوا هدر ا ت

 بولیزوس هرزوا راکش رول وا قالطا هش وف لصعضوط هدننزو داف ( )

 ۹ ۳ تی تا ۱
SNN E dlی ات  Cuتا  

 روتند هنیزاوآ یزدانق كنشوق لجشوط هدننزو تاوف ( تاوطا) هدنفو ییدنا ا
 ( تاولتا ) روند هن راوتلر وک ییوص لیس ودع زر لوق يلم هزاو ا و توص اقلطمو

 یا تاوخ لحر لاق رونلوا قالطا هبیشک نالوا ربلدو "یرح «دننزو دادش

 لکا قوخ نکل بودا ماغط لک ا هنشاب تعاس هک روند هنیفک لوشو "یرح

 ردندلاجر ءاعسا تاوخو رثکیالو ةعاسلک لک أ ناک اذا تاوخوه لاق هلوا یا
 ردیسهداز دنزرف كبلا راشف لطاض نن تاوخو ردنداحا ریبح ن تاوخ

 هدننزو هلعافم ( دتواخا ) ردیسا یدح كن هغافز ن ورع ندنندم تاوخو"

 كر وظام ندن رظن كنآ رولوا ریبعت هاکن هدیدزد هک ردهنسانعم قق نل غوا |

 كنايو حف كناخ ( تینا ) هقراس یا ینود هفرط تواخ لوقت لوا یرخ ||

 تاخ لاق ردهنسانعم كمربو سسو كفلسس ,دننزو دوعق ( تویلاو ) وكس |

 هب هشت رب هک ردتعل هدنظنل تو تی تو
 كناخ ( تیخ ) هلو ینعع هتي هلام تاخ لاش ردهتسانعف كمردش را ناصقت

 هلنیتض ( تسزد ) € ةلمهآا لادلا لصف ۸ رشدآ برق رب هدنتساضق ب هک
 یک یدنزرفو دایز ۷ تسردو ردندا رعش یهتفلا طاب ر ی تسرد ردندلاعر ءامعا ل
 س د س

 سازی و
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 1 ( ترلتا ) ردهابا هحصاسم فوم رديعج كنرخ ناتلوا رک ذ ویو روند هراهقلح
 : رده رخ ید رفم كرلن ونو رد هنسانعم تا رخا هد زو درص ) تٽرذناو ) هرعط كلاخ

  كرارو یرسک كنابو كلاخ ( ترب ترخ ) ردیسنج عج ترخو هدننژو هعرج
 یک لا دعب بولوا نیعسا لصالاق ردید آ هدلب رب هلیحف كنالوا یانو یوکس

 | یرلکدتا قالطا توبرخ الا ندنلایا رکب ۷ هدلب وب ردشفلق دحاو مسا
 نالوا كالا و تاج هلیعط كناخ ( تريلا ) رار ید هدایز نصح اکا هک ردەدلب
 كان ) رخ ( بلكلا اذک و عید یا ترخ بذ لاقت رونید هکیوک و هد ر و

 ر هدانا سراف ةد ر و شو ) î FRE ( ردیعا یس رف اک مات مامه ۱۳۹

 تفخ لاق ردهتسانعم قلوا مسراو نکاس هدننزو هوعق ( توفلنا ) ردد آ هدلب

 تفخ لاق ردهنسانعم كليا توکسو نکس اذا لوالا بابلا نم هوفخ هنوص

 نگ رایوس هک ردهنسانعم كلوا نیزسن آ هلی كناخ ( تافلنا ) تكس اذا لجإا

 ذا هافخ لحرلا تفخ لاق رولوا نک اسو تکاس یاهک ا نک ر دیا تک رح ا

 هک دهن اخ كلیوس هتنه ۲ و ول رک یزوس هدننزو برض ( تفلخا ) :۰ا2 تام
 هعفرب ۸ اذا هئوصب تفخ لاقو همنا اذا اتفخ ةمالكب تفخ لاقي ردیلباقم رهج

 ( تفاخلاو ) هدنازو هلعافم ( ةتفاخلا ) یدنلوا رک ذ هک ردهنمانعم تبخ تفخو

 لاقش ردهنسانعم لولسس هحایو كايوس هحاوو ول" رک هدرلن و هاتف لعاش

 باذس دایعص اک ) تفذتا ۱ تبقجت عع تفاح و هب وص» و یا رشو هم الکی تفاح

 هدولب زسرومغب هبیسک كناف ( تفالنا ) ردنا نانلوا ریبعت قدس هک ردیسا
 لطب ملاذا تفاخ عرز لاق روسلوا قالطا هنیکا زسیوو رویلوا قالطا

 هنولاخ لوش لوق یع رونید هنولاخ هلوزممو قیرآ هدننزو روبص ( توفلا )
 لوبق رظن هسرولوا هرجا ناوسن بونلوا ناسا هدقدلوا هج نکلای هک روند
 اهدحو نسیم قلا یا ت توفخ دارا لاش ردقح هل وا یلزوک ترور دارم هيلعا

 قعروغوط دن وک یفیدلاق هک هقات هل رسک كنەزمه ( تافخالا ) ءاسلا نيبال

 تن اذا ةقانلا تتفخا لاق رولوا شمالا توافت نوک رب یسهنس هک ردهتسانعم
 كمال( تیلمخا ) رد, دآ هعلقکنا هدنتلایا لی را رع كناخ ) ناتعخ ) اهیقلم موي

 هلیعما درف قلبا هدنساضق ءاع ةبصق هدنق رط مصم جاج هدننزو تیکس هیسهدش

 رود هزوم" E هدننزو نیس (N ردندآ نصح ر و

 ندنسودع هک رونی د هردآ واتدالح لوش هدننزو روتس هل و درشت ) توننا (

 وه لاقب هلوا بولسم ندنسفن تحارساو مارآ و تحار باوخ هقدل [ ماقتنا

 رونید هبیشک هپلوجو زجاعو هلبا تونخو رتو ۍلع مان ال شمکنم دلج یا تونخب

 ت وف ( تولا ) رد قل ۵ رعاش ماي سرظم نب هبوتو ردیدآ روناچ یرج ربو

 هدن زو
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 یدنل وا لامعتسا هدنسانعممضاوت و تکنو للد هدعب دحشا و بسا و هلزبو تینا

 یا اوسخا زاحلا نمو ساسالاق لاقو ةیالا [ مد یا اوّخاو ] لاعت هللا لاق

 ( تیبا ) تاصناو عوضخو تابخاو ع وشحم ىلصي وهو هيلا | و اعطا یا ممد

 تیبخو ربقح یا تیبخ *"یش لاق رونلوا قالطا هبهنسن کو ربقح هدنن زو. ریما

 ( شیلا تبخو ) هلتفاضاو یصف كاخ ( شیطا تبع ) ردتغل هد-نظفل ثیبخ

 كناتو يحد كاخ ( تانا ) رددآ ار رب هدشنپ نيف رش نیم رح هلیفص و,

 لاقش رد هنسانعم قمجاس بورود یردیب هیسک رب یتسهلوقم قارزم هد دشت

 رديدآ عضوم رب تخو اک رادم هنعط اذا لوالا بابلا نم اتخ هيلا ناتسلا تخ
 هلنیتف ( تلا ) رده یرا ماما ردیسوم نب ی را جرغ نا ردندیماساو

 یذخا لوقت روید هلا زوتفو قلقربفو لک شوک نالوا شرع
 نالوا رذقک و نکو سیسخ هدشنزو رمل( تینا ) نداق دوتا ۱ ۷۲
 كنءربه ( تاتخالا ) صقا یا تیتخ ریش لاق روند ههنسن كسک او روید هش

 ینایصنو هصح كندسک رو یصسا اذا هنم تا لاقي رد هتسانعم قانوا هلل ریسک

 كلا( یتخ ).دظحسخا ادا االف تخا لاق ردهدن بنام کم رو
 یعض كناخ ( هتسعخ ) رددآ هدلب رب ندنلاعا باوالا پاپ هدشزو یر هلی
 یر ره هک ردیسا نوا هجن ر ندنقلخ ناهفصا وک ثكنرسو یف كهجو

 كرابمو دوعسو واتوف رد هیس راف عي هيما یس هک هتسعخ وبشاو ردشداحا هوار

 كنهنسن راسو كفلوق هلیوکس كنارو یعضو یحف كناخ ( ټا ) ردهنتسانعم

 وکیا كچوک رب هدنناپ تک وک ترخو یک یرلکیلد هتلابو هنکیا رود هنکیلد
 وکیا هحزوسک وا رولوا هئاد چاق رب دف زط ییا كسک وک هک ردیسا كنکیک |

 دولوا ردصم ترخو رولک تارخاو تورخ ج كنظفل ترخو رووا ریبعت

 ( تورا ) ابن اذا لوالا بابلا نم ات رخ نذالا ترخ لاق هنسانعم كد

 قوفشلا یا ثورح وه لاش روند هناویحو نانا قیر یعادود دوخای یورب

 قدا هدقلزوغالوف هدسزو تال هلا ار دیدشت ( تبرطا ) ةفشلا وا فئالا

 یرالوب قحهراطو ول ریک یک یسیدروپ ai be رونل وا قالطا هیسک نالوا رهامو

 هک و ۶ ییا هدنح رب دسا رز رعد كناخ ( نانا را ) ردینبه هنتیسانم ییدلشیا پولی

 كنروص دسا ردرلعقاو هدل زبم مات دنسالا هرز SECON رای قالطا

 ( ترا ) ردرلهدنعض و كيلد کیا هنفوح كدسا هک ایوک زرد هدنس#] زنم یززوما
 ذفنم هکایوک هنسانعم مقتسم قیرط رونلوا قالطا هلو یرعوط هدشنزو دعقم
 لوقت ردا رورم یک ما یرغوط نامه زالوا دستم الصا هکلاس هلغلوا یهقتسم
 نالوا هدنرلح وا ۵ رلنالوق لف كنم ریه ( تارخالا ) اهقتسم اش رط یا رحم انذخا

۱ 
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 رول وا رک ذم هلیلب و ات ناکدو تب ردش وم تواحو ردتباوح ییج ردشغلوا بلق

 د یوناحو هرزوا سایق رونید یياح هدنتسن ردتغل یخد هناخ هدنوو

 هکر دذ وخأم هدنس هدام نیح هروک هاب یزرطمو ردتسنو تواح هکر وئید

 لړد هيا رج ءان ک ۱ ردیکلهم كلاوما و ضایعا رخ اري ز ردهتسانعم كاله

 رولک هنوحو رولک تاوحا ییج هنسانعم كمس روند هغلاب هلی كاح ( تولا )

 ندنکاوک هدنا هکر دیدآ ج رب ند هکلف جورب توحو رولک نابحو هدنزو هنع

 هدنک رفصالا ثرالا ن توح ردندیماسا توحو رد هیعم ثعاب یروص توح

 رکب واو ردندبع لاجر بعص نب عبس نب توحو ردیردپ نطبرب هدنسهلږبق
 ها رج ( اولا ) ردند_نیئدحم ردفراعتم هلا تولا نیاهک یرفاعلا دمع ی نانع

 ةمحذلا یا ءاوح ةأرما لاقت رونید هنوناخ یروکو یریاو یرموب هدشنزو
 ندنا بییعتو رییعت و مز وتو مول هسا ااو .هقتنزو کافه( تفاطا:) ا

 كليا لیلذنو فنعو رهق ییهسکرب هدننزو هلعافم ( ةتواحا ) )۱ روشد اه شک

 هدنناونع هغار هدرهخسن هج رک هکرید حراش 1 اذا هتواخ لاقب ردهتسانعم
 و هق وات کرد فلوا نت رابه ۳ نالوا ےک ردطاغ نکل زردموسم

 .نووا هواورپ هکردهتسانعم كاا ناتسد و كنرو رکم هیسکرب یکوکلت هغوامو

 هدزعدب اعقاو رووا رببعت كليا كلوکلت ردنرابع ندکلیا قل زا روق پودا

 اذک نع نالف ینتواح سو هدساسا تح ردهدناونع هغوار یخد هدرلل وصا

 لاف یروادب یا هعدحم یتتواش نالف لظ لاقو كغوار و هنع كعداخ اذا

 هعفاد یا هنواح لا ردهنسانعم هعفادم هی واحو ردم وس هلی رابع ءالا ف تولعا

 حاکنو عیب د د وخات E هرواشمو هرواش اذا هنواح لاق ردهتسانعم هرواشم و

 هطاکاذا هتواح لاقب ردهنسانعم كلا هلاکم هلا هدعاوم هدننع تالماعم یسلوقم

 نارود ( ناتولاو ) هدننزو توص ( تولا ) ءوحو عیلاو ةدعاوع ۳ ةرواشع

 قعشالوطبوئود یتفارطا كنهنسن یسهلوقم دیصو وص روناج راسو شوق هدننزو
 ماح اذا اا وح و اوج توحم هلوح شحولاو راطلا تاح لاق رد هنسانعم

 ك عساو یسهراد ندضرا نوطب هدننزو تس ( تیلئا ) 4 دمحلا ءالنا لصف و

 لقاروئواو زود یسودنکبولوا تكلکسکو, سلوق ریو غاط یا رطا هک وند
 | هدماش رايد تبخ و رولک توبخ یترثک عج و رولک تاخا وج هل وا شکک و

 ردیدآ وص رب صوصح هنسهلسق بلکو هیرق رب ندنلاعا دی ز ریش هدنو عض ومر
 لاقب ردهتسانعم كلا مضاوتو للذت یونعمو یروص هدن :و تابا ( تابخالا )
 تبخ لصالاق تابخا هروک هتنابب هد راصب كفلوم مضاوتو مشخ اذا لح رلا تبخا

 دصقاذا لح لا تبخا لاق رد هتسانعم كليا لوزیو دصق هبهروک ذم ض ۱ ی کدید

 تینا
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 هدننزو بارع ( تالحلا ) ردیدآ عضومرب هدندالب یسالسق هنیهج هدننزو رب ز
 ناک اذا تالحم لج لاق هلوا دوغارب ورک. یکو ب اعاد هک روند هیهود لوش
 هنسانعم ف وصلا ..ةفاتب روند هت ستن وب لون هلیعص كناح ) هتاللا ) لج رتو

 همدقم هک روید هب هنسن کیدا فذق همشط كنج ر هدنمایا یسروغوط كناویحو

 تج مو لاق رونید هئوک یسا كب هلبیوکس كيمو یهف كناح ( تا ) ردیندالو
 وږو د هیامرخ ذذ ك تج و رطا ةددش یا نت لل ناشیو رحا ددش یا

 روللوا لامتسا هتسانعم: قلق طلسم هرزوا هسکر یهسکرب تج و رک دیس اک

 لع كبص یا ییاملا بابلا نم اتح هیلع هلا كنج لوقت هلیس هق الع یسانعم یا

 تج لوقت ردهنسانعم قلوا قنایو یسا كي همک یو نوک هلی كاح ( ةتوطا )

 نتم اقلطء هدنن زو ریما ( تنی )مچ ان سمانا بابلانم هنوج انمو

 هلغلو شغل وا حالصا هليا الط هک روند هنمولطعایلوشو روند هثیذنالوارکج و

 كجو هداس شاردیک لیفو یو دوخای همولط تكحوکو هلوا شمل وا مکعو نیتم

 الط یخدو هلیخف كنات (تومحهاا) روند هیامرخ ولتط كب تيجو رونید همولط
 جدو ( تماطا ۱ روید هیام رخ ولتط كيو روس د هنم ولط عاب شاو تناتم ھا

 ةوالخا د دش یا توبح و تیج و تماحو تج رم لاق روند هبام رخ ولتط كي

 ردهنسانعم قلوا هاب یمصط بولوزوب یسهلوقم قتسفو زوج هلنیتعف ( تطا)
 لعفت ( تمعلا ) دسفو ريغت اذا عبارلا بابلا نم اتج هريغو زوبا تج لاش
 | لاق رددوخأم ندنسانعم تدش هکردهتسانعم,قلوا صلاخ کند ر ءدت زو
 رد هنسانعم شغيو صااخ هدن زو دیلبنغ( تیربشا ) اصلاخ راص اذا هوا ترا

 یی و هک ردذ وخ ام ندنسهک تیربح ول ارهاظ صاخ یا تیربنح ءامو تبذک لاق

 یا تیربنحو اض لاقب هنمو رولوا كعد صلاخ كب هلیتبسانم ظفل ةدايز ردداز

 توق ردلوزهم صلاخ هک ایوک ءلفلوا هنسانعم لوزهمو قیزآ یواض فیعض
 رونید ههنا هدننزو تولاج هلن و ( توناا ) رول وا كم د ردق و یربا تقاطو

 هداب ینعع رود ید هراجچ رولوا ید رک ذم ردثنومو و هن مانغا زا ناکد

 یناح هدنتبسن هدلمو یرکذ عوضوم كنوو روللوا رببعت یب هلاک هک هناتص

 ضیرعت هرلندیا عسر هدنباب نون هلکنوب فلوم هلیحف كنون رونید یوناحو روتید
 راضعب ردشلوا فالتخا هدننزو كنسهلک توناح اک ناو هدحایصم ردشلیا

 رده وناح لبصا ضعبلا دنعو یدنل وا ناق هفلا یواو یک توکلمرد تولعف هدنلنع

 یامعتسا یک یردک هوقرو هو ع هلیعض كمال و یوکس كع کد دن هولعف

 یلصا هک یک توبات یدشلوا لادبا هیات نیاه و ناکسا یواو ندنفیذلوا رشک
 هی هانب هلبنوکس كدلبقام ردهاه ؛لیصاو ردلوخاف تو هدندنع یاراف و و۲

 تا
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AESا قمردشوغوا تب لالا یهتسنرب هدنژو  
 یک قش ا یهنسنرو اددش هکلد اذا لوالا بابلا نم اترح "یثلا ترح لاقب
 یف هاد ترحو اردتم هعطق اذا هترح لاعب ا كمکه نکلیم رکد
 كم تراح تراخ هکرول وا هباکح ندن وص ندناروهظ نکیا ردبا لک ا فلعو هی را

 ترح لاق ردە ماعم قوا برشمدنو یوخدب هسکرب ترخو رولوا ریعت
 ناعردلاپ هدننزو نوکسم ( تورحنا ) هقلخ ءاس اذا عبارلا بابلا نم ارح لحرلا

 ( :رطا ) هتسانعم نادجنا لصا رونید هنکوک كتابن یرلکدد یباغآ تیتلح و

 نکل ریت هلی ربئأت هغامد هدقدنلوا ماعشتسا بولیوط هنورب لد رخ هلی كناح

 نالوا روخرپ و لوک ا هدننزو هرمه هلیعض كناح ( ةترطا) روند هنتل هنتلاح یعوط ۱

 هدن زو باصم ( تارلا ) لوکا یا ةترح لجر لا روند هناویحو هناسنا
 رد ذآ عضوم رب هدننژو تب و ( تیروح ( روند هنسو# روک كن ولع شتآ

 ردل وقنم یس هلک ت تیلوص ندنایح وا هکر بد د ح راش ردق و یرمظن هدرع مالک كنوب و

 لاله هلیهج و قعافوا بوریق ینو كندسکرب هلیئوکس كنافو ینحف كناح ( تفلا )
 یهنسنرب و هقنع قدو هکلها ادا لوالا بال. نم اتفح هتفح لاق رد هنسانعم كليا

 ( تفلا ) هقد اذا * یملا تفح لاق 1 قعافوا بوک و د

 كن ( OT AIRE د ا هد وو صک
 باب نکل ردشلبا هلاحا هاروا هحرک یو فلّوم یدنلوا رک ذ هدنباب هزه هلیعف
 نالوا نایشش هراس لوصا ییدلاق ردشلیا نایسن ارهاظ هلکمالیا رکذ هدروک ذم

 EEG تیللا ) ردروصقم زوم ون هروک هثايب یععا و ردنبع هللا هسک ر ودون

 درب روند هولطو ېک حیقصو دیلح روند هتوطر ناناوا ریبعت : وفا و هلیحف

 تیتلح و ناغردلا ینعب نادا هدننزو تیکس هلمال دیدشت ( تللا اف

 هدنس هکل وا دع و ردند هب ودا هک روید هتفص كتاب یرلک دد یاغا

 هل صد كن هددشم یابو یعض كفاقرد هدننزو طرق وف دوخای ردیدآ عضوم رب

 ءایطالا نیب روند هروک دم عمص یغدوب يک تیلح هدننزو تېربک ( تیتلا )

 هسأر تاح لاقب ردهنسانعم كليا شارت هدننزو برض (تللا ) ردفو عملا وب
 تلح لاش ردهتسانعم قمرقج هليا لاهسا و هقلح اذا ىنالأ بابلا نم الح
 ندتسوو ءاضق اذا هنید تلح لاقب ردهتسانعم كمهدوا ج روبو هامر اذا هیس
 ثمرپ و هنسن رب هیسکریو هد ره اذا فوصلا ي ا لاقت ردة ساتعم قلو كو

 بوروا هليا هنسن رخآ اب هلکنکد ییهسکربو هاطعا اذا االف تلح لاق ردهنساتعم

 ندنسهقرا بونب هلآ اعادو هدلج اذا اطوس اذک هتلح لاق ردهنسانعم كود
 ( تیلح ) هما ذا لیلا ربظ تلح لاش رد هنسانعم قلوا مزالم هليهجو كماغا

 بت سس
 دف ته جت کم اک

 رب ز



 چاو چ و

 ی ا

۰۱ 

 ردظوملع یسهلوقم یتن زاق هک ایوک رونلوا لابعتسا هنسانعم ریحا يو
 ندو یسهلوقم هکل هدشنزو لاعفنا ( تاتحالا ) "یش یا تج یدب قام لوقت
 لاق ردهنسانعم قلوا لئاز هلغل رص ندنحاغا قوبقو قاربیو هلغل ردشوغوا

 تاتا ردلعافت لسصالا ق هکهدنزو داس ( تاضلا ) اناتا تعاو ات هتح

 تاحت و تاتحا و ردهیانعم لوا دوب هدننزو لزلزت ( تصحا ) رد هثسانعم
 ك قرولا تا لاش زد 2: تام كکود ندحاغا ترس و

 تح قیوس لاق رود هدواق ش :ولصا هلیعض كناح ( تا ) تطقسیا تو

 یتح هدست ردیدآ تحلیف رب بعشنم ندنس هلق هدنک تعحاو توتلم یا

 یعسا هدلب رب هکلب ردلکد یمسا یسهدلاو و یردپ كنه ق لوا تخ وبو روند
 نتف هيلبق و ردند آ كغاط ۳ ند هبا تحو ردششوا ریست هلکن آ غوا

 هی رسک كنهددشمیانو یحخف كناح (تح) ردوسنم هقاتسر مان هلبق ند هدم قاس ر
 تیاف هکردفرح رب هدننزو یش (یس) یک شک دنا وصا و

 ینلوخدمو رولوا هنسانعم انتسا یک الاو رولوا نوجا لیلعتو ردا تلالد هتسانعم

 چرا هيلع ۳ ماما هلغاوا فلتحم یعاضوا هيلع هاتن ردا بصن و مفرو ی

 ندنس هفلتحم عاض وا كنسهلک ییح هدعورد زونه مرویل وا یراع ندیایح سابل ی

 مده هل وا صالخ لدن هسدخ ك ردو هح دا ٽاقو ق ردیقاب لاکشاو هش رپ

 كغاطرب هدنیارت هدلب ما ناع یحو ردو ص یریدد مردیک هل | هوس لوا اه شن

 (توتطا ) رده رق رب هدنساضق نالقسع رایددهت كناو یحصف كباح (ةواتح ) ردیدآ

 ) تاتعلا ) روند هحاغا نالوا رکود نکیا قوروق رونه یسامرخ هدننزو روبص

 لع لاش ردیمزال یانعم یربسش كفل وم رد هیانعم لوا یدو هدینزو حاتفم
 هب هماکنه و دای رفو وغ هد رو باح” ( تاتلا ( رادنم یا تاتحمو توئتح

 هدنللایا هرصب هدشنزو باغ ( تاس ) هللا یآ تا ذهاب
 ردنداسا تاتحو ردشلوا عوطقم هیسکرب هدفلس هکردیسا هناکلام نمی هعیطق رب
 نیئاب یکلوا لوق لع راردند اعا ىشاعلا دب زب ست تاتحو و رگ ۷ دا

 مد هدننا ونع دز ۷ تاتح ییا یشان ندنیهو یرهوحو رد بابح دحوم

 ردم وس ص هدنسوهدام دم ر ( ناتح ةدمر ) ردندنرب دم یک ۷ تاتحو ردشلنا

 ریسلا رش * للا هنمو رد هنسانعم كعرو " ر "رت هدشنزو هلرلز ( ذتصطا )

 كالا و تسح هک رد _یفدارم و هدنز و تا ) تاعا ۱ "هدع رسلایا * ةتكحلا

 كلکود یعاریپ هکر د هنسانعم ق يروق ج اغا هی رسک كل هزه ( تاتحالا ) رد هنماتعم

 هلیاف و همم لاذ ( توف رذللا ) ردلاثم یطراو سیاذایط دالا تحا لاق ردیمزال
 هیفن ماقم وو اثیش یا توف رذح كلام لاق ردهنسانعم هنسن هدن زو توبکنع

 ۳۹ لوا



 یرلتمشح هيلا راشم هلفلوا فراع هنکجهدبا لتق یعوسرم رابج كني راترضح
 . لتق یرابح لوا هلمز نس دواداب رج هاد جوا هدهار هان بویلیا بالجن

 ثموسمهلیا رلنا هقيقلا فو باصعتسایر رجج لوا هلیرللبا ملکت وید نسکح هیلیا
 ا لا راعم تولاظ دولا تنتسح هاب :یدلیا بارخ تای فا

 مالو نو كيح ( لح ) ردح ورم هدب ريل هرقل ة روس ییصش ردشلا داماد

 یتعف كزلیج ( توجتوج ) ردهبرقرب هدنساضق ناورین هلیعخو یف كنالوا
 هکمحا وص یم هود هلال تاکرح یقردلوا ینبم كرلاتو هلینوکس كراواو و
 ردض وصهرازآو جز ندکقک ای ندقمروطیهود لوق لیعردندناوعا قجهرغاچ
 (دتاحلاو) هدنزو هلعاقم ( هتواحلا ) ردسا ندنآ هدنزو بارغ ( تاولا )

 ثكلبا رازآو رجز دوخاب قمرغاپ هوص كرد توج توج ینعسف هود هليا اي
 اهرحزوا توج توج ءالل اهاعد اذا ابیاجو لبالا تواج لاق رد هنسانعم

 هدننزو یوط ( یوح ) یک عاوص و عایص ردبقاعم یواو هلیا اب هاو

 یبا هک كيج ( تیج ) ردندنیادحم یتوج نب مهاربا نب قضما ردندیماسا
 ۱ ردیس۲ نصحرب ندنلاعا

 فتح ردندناوسن ءاعسا هلیئوکس كتابو عف كناح ( هح ) 4 44لا ءالا لصف #
 رد ها كلام تش دبحو ردن واخرب لند لیست 2 كما رک راصثا بالا تش

 كنا ( نوتج ) ردندنلسن كنآ یضاقلا فسو وا ماعا ندنسهذمالت مظعا ماما

 ندباوش هدشزو تیرحم ( تیربطا ) ردیدآ كغاطرب هدنبا رت لصوم هلی رسک
 تیربح بذک لاقب ردهمانعمو ید تیرح رونید هتیش نالوا یراعو هریک اب
 هکل ندهنسن یسهلوقم بو هیددفت كناو ىف كنا- ( تلا ) تیرح یا
 اتح بولا نع یتلا تح لا ردهنسانعم كهردیک بوردشوغوا ینشالیب وللثم

 قمربص یغوبق و ناري ندجاغا كلنک هسشقو هک رف اذا لوالا بابلا نم
 تشود پولکود قاری ندنج فا و ةر ادا رج ني لاقي رد هتساعم
 بورد هب یغاشا ییهتسنرو نصغلا نم طقس اذا قرولا تخ لاق ردهتسانعم

 رکو رولوا فض و تحو هطح ذا "یثلا تح لاقي ردهتسانعم :كمروشود

 تسحكاذک.ردبا ناربط بودنا تح یک کس هک ووک رونلوا قالطا هلآ یوص و
 یوص اتلطمو روثلوا قالطا هتشوق هود كکراو روتلوا قالطا ههود كاچو

 نیهیضرم ا بئاوسش هک ایوک روئلوا قالطا هیءهودو هئآ نالوا قبتعو رک

 روثل وا قالطا ههک رکح شلواو رد یبم هتسهظحالم یرلکدلیا هلازا ندنرلیدنک
 قالطا هامرخ 7 E نایلوا قشیاب هثیرب یرب تحو رولک تاتعا جن

 ردا یراق كن هسک ما تلصلا ی ربشکو كنهنابد وا ندیاحا تحو روثلّوا

 > و



۵ ۵ 

 هنسانعم نص رونید هتب هلییوکس كنابو یرسک كيج ( تیا ) ٤ ما لصف ۱
 هدفالسارولوا هدندیق كمربو ربخ ندنابیفم رد هسک نالوا یناهک هک رون د هتهاکو
 هسات ید رلذ آ هلیرللبا رابخا ندهینآ ثداوح هرلنهاک نیطایش هللا معس قارتسا
 ددرجلیس رھ هکرونید هرو روند هوداجو رحاس تبجو یدا راررپ و رخ

 ردیع وضوم یانعم و لصا رونید هثیش رکو سیسخ نالوا تعفنمو ريخ یو
 روند هثیٌش نالوا داخلا دوبعم ىريغ ندلاعتم یادخ نالوا قاب د وبعم اقلطم و

 ید صاخحا ندا شنسرب ید هنح رف تروج ارز رد عا ندل وا یانعم و و

 رد رلشایا لابعتسا تاج ن کل ردلک د ی رع نما ویسا هک ریدحراش ردراو

 سج ىلصا رلضعب ردشمالوا مج ءاتو مج هدهثرب قرهیلوا قلود فرح اریز

 ینکلزومس كنهکت هلددشت كناتویعف كيج ( تلا ) رلیدلوا بهاذ هتفیدلوا
 شکلا تج لاق ردهنسانعم قمردشلقو هلا لا یندب نوجا كل یغلقراو

 هدنع دلی كيج ( ترح ) هلازه نم هنس یرعیا هسح اذا لوالا بابلا نم اج
 ن لیععاو ردنداروا ربا بسم نی دنزپ ندد ع دوا هیرقرب هدنساضق اعنص |[

 كارو :یرسک كيج ( تفر )ردد ید و رد مک ك 52 زا یهارب 1
 یفالخ هنع هللا یضر مظعا قوراف ردهبصق ر ندنلاعا نام رک هدنا ربا ایعف

 بوروپس هلیماع ییهنسن ر هدنزو تافتلا ) تافتحالا ) رددغلوا هدتۆو

 بلج ( للا ) عجبا هفرنجا اذا انافتجا لالا تفتجا لاقب رد هنسانعم كد رتوک

 (تالئح الا) هبسض اذا یناثلا پابلا نم اتلج هتلح لاق ردهنسانعم قمروا هدشنزو

 تمحا مال ییهتسنرب و هتلح ییعع هت)لتحا لاش رد هبانعم لوا هدنن زو لاعتفا

 هلک اوا همش اذا هتلتجا لاقب ل ربعت كمروموس كىمە كچ دوعاب
 فی هوا تو < زا شروق گیم و ثولحلا ) مجا

 روق كنويف تلح و ردل وعقم ما ندنس هک تلجو هک رد ح راش هنسانعم هیلالا

 تشلح لاق ردهنسانعم قلوا ردعم یرفوط هنفلیوا هلغلوا هحووسو هج زآ
 (تیلخا) رولوا فصو ید همدآ .نساح یرلفانیق و هذخفق تردحا اذا هلا

 ثولاط (تولاج ) هن سانعم مد روند هب وغا ريق هک ندیفدا مو: زو دیلح

 تولاج هکلوا مولعم ردفمصنم رپغ هلیبس فی تو هم ردیمعا مسا هدننزو
 هرزوالیاسا یبو نکاس هد نیطسلف هليا یصمیدا هاشداب ا ندهقلاع

 دراو ینابر ما هلیسهطساو لیوعشا ای عشوب نانلوب تقو ربمغیپ یدیا یلوتسم
 مان تولاط دنلب الو مسجو ملع هنیرب كن ندرکسع نایافسای ناغاید بول وا

 ترشح و لاتفو كنج هلبا موقرم رابح هليا لیلق رکسع بولوا هاش دا ادک رب

 هیلاراشم هبا جو توو رامغب بولوا غلابا "یعار هدماکنه لوا یشیا 4 دواد



۵ ۵ ۸ 

 نند رم زاجم هدع» ردشغ وا قالطا هتحو لیلد هدعب ردعسا هنسانعم برخا ین تاب

 مالعالاو i یا تس وه لاق ردشغلوا قالطا همدآ هيلع دعععو هقن هلیسهقالع

 یرادلیلس دنس تب هدنیندم قرعو هَقن ناك اذا ةجنالف لاقب اک تاقن یا تابا
 ندل وق ییا كربقف زنم الح روللوا قالطا هیهمان هللس شفلوا تابئاو دق

 دنس انامز ف كردين کلا یرصبلا ماس نب هللا دبع نیئدحما ةعاخ غيدلوا الت
 ییا نوا هدي یراخم ماما هلا ریقفو ردندنش رط یربرف ماما ردرصح کا لع

 هدروما ( تابت الا ( اریثک ادج هل دعا و ىلاعت هللا مهجر ردرا و نیزک مش

 ( ت ) هيف یأت اذا هرما ف تبثتسا لاق ردهتسانعم كلغا ینأت بویلیا هلع

 رد هنس و لوق ىلع رد هیات داعح تب هد ردندنآاوست هاما. هدننزو هبهج

 ( كا ) ردهیعبات هیلسالا 2لطنح تش هتي و رذ هيا راعع تش هتسنو هلون

 ید طوذع رونید هپ یشک نبی نکردا عاج هلیددصضت كنات و یصف كنات

 هسغالتح و هغیرای نالوا هدرلایق و طوذع یا تث لحر لاقش ردتفصو و راربد
 مشت و مط ولت وطر هدننزو یدنرغم هلیسهینب لعاف مسا ( یتنرثلا ) رونید ید
 تنهک رهدنن زو ءادنرمسا ( ءاتنرتالا ) بصح یا تت رتم ندب لاق روند ههدوک

 لجرلا قرا لاق روتلوا ریبعت ولشود زوم ا قلوا ولنا یتکوک
 یعببطمظن فلوم ردلعاف ف ندنو یسهک یتنرثم نانلوا رک ذ هردص مع رتک اذا

 هک رد هنسانعم طوعذع یندو هدننزو لوبق ( تولا ) ردشمالیا مس هرزوا

 نفعت تا هلیحف كنون و كنا ( تنا ) رونید هبیشک نلئدح نکردیا عاج
 قادودو نتنا اذا عبرا بابلا نم اش ملا تش لاقب ردهنسانعم ققوق بودا

 ةكلا و ةفشلا تتن لاقن ردهنسانعم قلوا راتق اعاد بوتلک وپلس یرلتا شید و

 روند هنا شید نالوا رانق اعاد هدننزو هح رف ( تا ) تیمدو تخ ّعسا اذا

 لجر لاقي روند دییشک یوخ دیو یوک دیو نابز دب هریک كنا ( ةياتنفلا )

 کندن ادیحا یعب ندنزلفالخحم نع هدننزو تاک ( تان ) قلا "یم شاخ یا هیات

 لایقا زونلوا ریعت نا لیا ندا هدر رددآ وعو ھو و ھو
 هع رخ وا ندالضف لوخ ردندیماسا تاو ردیوسنم هیاروا یربطا تاثوذ ندنع
 )3 تہنلا ) ردنوسنم هیسک مان نیعر ن تا نددادحا یناثلا د زی 5 مارا

 لاقب ردهنسانعم قمرغاچ هليا زاوآ ییهسکرب هلیض كنا ( تابلاو ) هلنیتعف
 هد زو تبا( تهالا ) هنوص و هاعد اذا عبارلا بابلا نم او اتم انالف تہ

 9 هب یرد هقفو لوش دوخأی روند هنتس وا کوک لوق ىلع هنکلد زاغوب

 شش و, کا هدیس راف ردیس و رواو یاق كکروب ردا تک رح هدنحا كي درو

 روند لد
| 

 لصف



۵ ۷ 

 ف < دوخاي تلبا ب راو e كابا e هک روف ناب 7 دف لا

 ۱۳ وا ي ۳ ا ھا "یا ولت وا ول ] لات لوق

 یثیشرب د وب هدنن زو لیعفت ( تیثشلا ) دیدشتلاب كویثیل ؛یرقو ح رطب تاضتالا وا
 ریعا ) تیبثلا ( هتسا یی کلا بش لاق رد هنس انعم ی دار و رب و ی هدنرب

 قالطا ءراوسهش ردا و لدو یدنلوا رک که رود هراز 29 9
 راس نوصخیدلوا راد بوپلبا رارف هدکنح هتسسانعم عاج شزاف روتلوا
 دشرو لقع تیبث و ردشذوا مقاو تفص هسزافو سسفم هللا عاجش کلا هداهما

 تالذ هدننااوقا و ورم هک رووا قالطا همدآ نالوا مک و تبا یریبدت و
 هدنص وصخ تكعرکس و لقعلا تباثلا یا تيب لحر لاق دارا یر: تاطقسو

 ولور 19 لبس یتقاذح کر ترا قالطا همدآ نالوا قدا وا
 هدننزو سكش ( تسلا ) ردندلاجر "یاسا تیئو هودعق فثثیا تین سر لاق
 رونلوا قالطا هراوهش رداو ربلد یک تیبئو یدنلوا رکذ ۸ رب هتساتعم ناو ا

 (ةتوشلاو) هدننزو همازک ( ةناشلا ) رووا قالطا هنآ نالوا قذاع هک سو
 راوتسا و تباث هد هکرعم لح بویلوا ناد رکور ندودع هدکنح هدشزو هعوصخ

 نم ةئوئو ةتابل لجرلا تبث لاق ردهنسانعم قلوا ردامو ريلد هلیهجو قلوا
 هنن رلغاب هع دل رلنوناخ هدننزو باتک ( تاشلا ) اعاجش ايب راص اذا سمالا باللا

 هشاق كحهیلیا دنن بولیراص یرلنالاب كرلهباد و هتسانعم عق ربلا مایس رونید

 نونید» هنالاب شغلغب هللا رلغاب نانلوا رک ذ هدننزو مرکم ( تاشلا ) روند هءرصو

 هکر حال یا اتشم هحأر لو روتید هيلع نالوا لاڪ: هتکرح ندکلهتبخ وَ

 غ٦ نایاوا یردف هتکرح ندنشارف هدنزو نسخ ( تل ) 9
 شارفلا ح رپ لف لقن اذا تبثم ضیرم لاقب رددشا ندنوب کلوا روتید هبهتسخ
 ندنکرح یضیرم یتیدلوا اله هکر ویا هلع لوث هيض كنا ( تاثلا )

 تابا هدننزو هلعافم ( ةتناثلا ) هکر طا نع رحم یا تاب ءاد لاق هبا رجاع ۱

 هفرع اذا "یا تبا لاق ردهنسانعم كليا كاردا هقح وه اک یهتسزرب یک

 كيوسص رب دوخای كریر هدنراید ځور یب هدننزو لیمزا ( تیبا ) هفرماا قح
 ریبز ( تیئوا ) ردهدنراید یتعاج رفعح ن لحما ن لكلا ینب لوق ىلع ردیدآ 3
 نب یاهو رشک ن تیس و راج | تێ واو ردیسهنک رهسم ن دیزپ هدننزو ۱

 هکر د هتسانعم تاقن هلیعف كنءرمه ( تابالا ) رد رلثدم تي یا ن ةبقعو تی

 تس . لضا نف ردتس ید رقم كن وب رد را هس هک نالوا هيلع دمو هب قوئوم 1

 س = ےس

 سنطا وا ال ولاب لوس یواضسلا ف لاق رد زاج ید ییانعم ساح هدنو و



OT ۰ | 

 EE < SEERA ا

 | هكا كاب هيب شحافو حبق لوش نالوا هدناسل يمض كمات ( ةترتلا) روناوا
 رولیهدا ادا لج وک لردیا ددر قوج كي یرلفرح هلغلوا هرزوا طارفا هکرونید
 | عونرب هدننزو تمس ( تقلا ) بيعلانم هيف ةح# ةدر ىا هترت هناسلب لاقي هلوا

 ٠  نونویعف كات ( ین ) ردطلخ یردضهن لکژیال هداروب ردلوک ام یش هک ر دتا
 | قوطهحوا ا با جس لزوک یزپ ردشنوم سما لعق هل سک كنءددشم

 جرم ردعوعس هرزوا هروک تم ةنوو كن یدوج یا یت لاق ردکعد
 ندين وروئید هنغ آ كم روا هدیس راف هتن کد وام ندیسراف هتنو | رهاظ هک رد

 تون ید هدیک رت هک ردیعسا داص رف هلرعض كنات(توتلا | ردهتسانعم محسن نیت ی

 ۱ نکل ردلکد کک یبرع توتو یی ع داصرف هک رد ح راش ردهویم فورعم هليا
 | ددتوت یلصا ردبرعم یمعا طفل یسهلکتون هکردحورشم هدنحرش بناکلا پدا
 | هدراعشا هرزوا یلصا اضعبو ها همم لاذ ردذ و كلذک هللا هثلثم یا هدرخآ

 | یا فلوع ردموسرم هرزوا قلوا برعم هلبا هتلثم یا هدناهرو ردشتوا دراو

 نایب كحابصمو ردشلبا ربسفت هرزوا ددرت یداصرفو ردشلبا مسر هددلیا هثلثم

 هدلیا هثلثم یا اضعب و راردىا قالطا تو هنشع و داص رف هب رضش همصب لهآ هروک

 | ةمدقمو رولوا عا توت هکر ردا نایب هبا توت یرنم رقیداص رف راجو راردا هوقت

 هثلقم یا هکثوتو هلا هیقوف ءا هک توت لصالاو ددسفم هليا توت هراق هدیدالا
 هثعون هایس کرد صخا داص فو ردعا ردبرعم ندینایرس دوای ندیسراف رد ھليا

 رازکچ هزوک بودبا قصع هکردیعسا فورم رچ هدننزو ءایول ( ءاینوتلا ) رارید
 ءالوح ردندیماسا هدنزو ربب ز ) تیو ( ردب رعم نراس راف هروک هاب ثكحراش

 : یسهلیق تیو وتب هلیس هین رفصم ( تاتیوتلا ) ردند هیاحص بیبح نی تیو تش
 ۱ هدننزو تیم هلا دیدعت ( تبو ) هدننزو تیم ( تي ) رونلوا قالطا هنصاضشا
 7 كن يتلا ن نیدلا فرش بحاصلا نب دم نداپداو رددآ كغاطرب هدنبرق هنیدم

 1 ردبقل ینا رقعح یا ن روصنم لندن دحم رد صف هک ی كلذک رد هل رسک

 ۴ ۰ ردشلوا تک اس ندای یسانعم و تسست كرلن و فلوم
 رادیاپ هدننزو دوعق ( توشاو )هدننزو تاب ( تاشلا ) ¢ ةثلتملا ءالا للصف )

 لوالا بابلا اوبو اس "یا تس لاق رد هنساتعف قمروط بول وا را رقرو

 ردرلتفص هدنن زو سكش ( تیلاو ) هدننزو a تيشاو تباثلا ) رقتسا و ماد اذا

 هلادبع نب دجا نداهقفو ردندنلاچر "یاسا تباتو رونید هثش نالوا رادابو تبا

 هيم دک .كنءمه ( .تائالا ) ردوسنم هات نالوا یدح تنرد یباثلا دجحا نب

 ققيقخو هنک هیهنسنر و اتات هلعح اذا هتبئا لا ردهتسانعم كلا راديو تبا
 هفرع اذا *یثلا هتبنا لاق رونلوا لامتتسا هنسانعم كليب بول وا ملطم هرزوا
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 ام رخوالیل هربد اذا اتیینت مالا تیب لاقب رد هنسانعم كلبا رییدت یقو هه یصوصخ  ۱اس   5 ۳

 لابعتسا هنسانعم كمرب و تفایق نسح هللا هلا زا ینرلخاش نالوا او دیاز كنحاغا

 ندکلیا بلس یرایشاو هبها هلو یتشد هکردذوخأم ندینآ یانعمو و رووا
 ردهنسانعع قمصب بودا نوح ییادعا هجکو اب ذش اذا لا تب لاق ردنرابع

 توقو كلبا بلط ليل توق ( ةنابنساالا ) اليل مم مقوا اذا ودعلا تی لاقي

 انغا ارز ردشفلوا لامعتسا هدنسانعم جاتحاو رقف هلتسانموب ر دهن اعم كدا
 ردلعاف مسا ندنآ هدننزو بیرتسم ( تیبتسلا ) دولوا ینفتسم ندندیق لیل توق

 لل تیبتسی ال نالف لاق و ربقف یا نالف لاقي رونلوا قالطا هادک و ربقف

 تیب ردلعاف مسا E تیب هک هد زو هدیه ( هتل ) ۱

 تس هدنو و رلعب و ات تیاصا یا 7 هسته أَم لاش ردن واخ نالوا db هحوزو

 لعفت (تیشلا ) ردلقم ید قلوا ریست فطع ا بولوا هنسانعم جوز

 هتحاح نع هس لاقت روللوا لامعتسا هنسانعم قموقیل آ ندنشا یهسکرب هدننزو

 تبا نایلوا یاقحاو طوقس هدننزو هرونت هلاای ددشت ( ةتوسلا ) اع هسبحاذا
 هک ایوک ابنوقو امناشلیعی طقستال یا ةتوي نس لاقب رونل وا قالطا هشبد مک و

 رد دآ قاصسرب هدنن رق طساو هدننزو باعم ) تاب ( ردشل اف بویلماشخا هدنرب

 ردبوسنم هیاروا یناسلا رتاشعلا یبا نا نسح ندمالعا
 لقشمیدالب هجن هدقشم هدننزو رکس هلاب دیدشت ( تس ) ۷ ةيقوفلا ءاتلا لصف

 مساورب هرزوا ینایب ایفارغج رونلوا تبسن هیاروا رفزا كم رددآ تکلجرپ

 رب زمخ یشاب نکل ردسک لازع هحرک رولوا كس یوهآ هدنو ردتالو فیطل و

 هلا یروس یرلنو راقح همشطو رولوا یرلشید یکیا یک لیف هدنعاو هنشاب

 ضعب هلکمشک تیاغب هدقدل وب جفت پولوا ادیپ مرو رب هدن راکبوک هتسره رلرلسب
 قیاف تیاغ یکسم هلغمالتوا یدنه لبنس یرلنو یشود یکب وک كرهننروس هراشاط
 كنات ( تحس ) ردتغل هدنظفل توبات هدننزو رون هلیسهدش كلاب ( تولا ) رول وا

 یسانعم قوف هک ردکعد تلا ردندنماسقا تس تاهح لینوکس 4 ۱
 مه فرظ ینعی " رولوا قرظویو رواد رز هدیسراف ردیلباقم تسوا نالوا

 دولوا مسا و اذه تح اذه لاقب رولوا نیبتم دلتفاضا قجتآ یساتعم هک رولوا
 هل كنا ( توعلا ) تنم لاقیف رول وا یتبم هرزوآ ینبم هرزوآ مط هدنروصو

 یاعا رولوا قالطا هسا "هلفس و لاذرا رديعج كروک ذم تح نالوا مسا

 رهظن و لوعولا كلب تح هعاسلا مون ال 1 ثیدلا هنعو ردیلیاقم فارشاو

 تخ ( تا. ) ممتراقل مب م عيال سانلا مادقا تح اوناک نيذلامهو [ تولا
 ریبعت نادماج رونلوا ظفحو عضو بآ ویا 1 کر اوت هفرظ لوش هدنزو

 رس سس ا ———— ۳

 دم



 داع رووا قالطا هوص قوغوص هدننزو بورخ ها که ( توبلا )

۱ 

 8 و

 ردص وصحم هننشذ مت ۲ رب ۶ PE ینیدلوا دزاب وص شم < هک ندنرزوا

 تایهک روند هماعط زاسو هکعا شلاق ندههک و ادراب ءامیا اتوب یناقس لوق

 تئاف ( تئابلا ) اهم هبحاص هل تی یا توی سا لاق ,هوا هن رزوا كن

 ريخ لاقب روند ی هدیسراف رود هارو ماعط ش هاو ند هڪ دوب هدشزو

 3 و مترو تاب (تایلاو ) هيك + كاب ( تببلا ) باغیا تئاب

 رد هتسانعم كمزوک هلا نش ور هخوځش ( هت وټبلاو ) هدننزو

 عبارلاو يناثلا بابلا نم توی و مو ابو تب تاو تی اذک لعش تاب لاقب

 و ا واو قمو وا هک یی مونلا ن م سیل و اليل هلعش یا

 ` نهو ردلکد . زاج كعد مات نالف تاب سی ردصوصحم هلعف نالوا هرشابلاب ارز

 روا بام یا تاتا و ناب كاا تایدقق لیلا هک ردا

 ردص وصحم هدابن یەک لظ هک هتناردیصاصتخا لیل .كلعف نالوا نولدم یرهشا
 رد هنسانعم رانا هلعف اذک لعش لظو رد هنسانعم للاب یا ی تاب س

 نیذلاو ] یناعت هلوق هیلعو ردصتخحم هلعو لعف نالوا هلا ليل ربن قحا هئوتیو

 لوق لجرلا تاب هک ردبا لقن ندءا رف ماما یرهزاو [ امایقو ادجم مرا نویس
 رلددبا ریسفت هلیظفل مان یتس هلک تابو ردهتسانعم دیتسعموا هعاط ق هلك لیللا رهن
 یسایا موجب ةبقارم كنك نالوا مان رلربق موجلا یعرب تاب رابع اریز ردرلیطخحم

 راص یا یانععو ردلکد لخاد مون هدلعف نالوا یلولدم هصالخ ردلک د نکع

 هالل كزک هنسانعم هراص لرد اذک عضوع تاب الثم رووا لاعتسا هتسانعم

 راض هک ردینیم هیانعمو یرالوق هليل هنارما دنع تاب كناهقف نوسلوا هدراب كرك
 مو موقلا تب لوقتو یبننا نوسفلو كرکو نوسلوب مو كرك ردکعد اهدنع

 هاب هل مک كنا ( ةتيلا ) ردندروک ذم "یناث یانعموب سپ ترص یا مهدنعو

 یا هب نسحا هلا هنابا لاق روت وا ریبعت هلا شیل هک ندنآ هک ردتلاح و عو
 هیادغ و توق كج هدا قمر RE تی و هتیو ردنوحا عیون نیو هدن و هنایا

 هلأ نوجا دنک ات ردنا نارذک. فا هچک هکر دیس هبط ماشخا دارم هک ر روشنید

 هنادغو توق اقلطم ءدزوا عسولو ةليل توق یا هلل تب هلام لاقب روناق فاصم
 ردهنساتعم كمتر وک ییەجکو كقلەجكه ل مکكنء مه ( ةنابالا ) رونلواقالطا یخد

 قلوا كاتحا تعنص ندهیعیدب هدلاتمو رکذ اک ةتابآ یا ةت نسحا هللا هنابا لاق

 هی اعدو هب رابخا EA هډ نسحا تابق هتسح ةتابا هللا هایا ہک ر دلت ین

 رب هدشنزو لیعفت ( تییعلا ) ی ویا قد اب اهن ]رولوا

 یصوصح

 . د هدرهصک یشان ندنماقها لاک یحاص اک نوت دعا لوغو رووا ر
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 تهاپ هلیسهینب لعاف مسا هدنوب رولد هییئک شوهدمو عطقنمو ریع# هدو
 صفا هرزوا ینیدنل وا رک ذ لوهج ءان هک رد ح راس ردلک د راج .كغد تیرو

 قی سصت ید ندم ولعم نکل ردش وا فرصت بوم ندن آ هاغلوا رهشاو

 يكف كاب ( هما ) رولوا فرصتم تيب و تهاپ هرزوا سايق هلغلوا عقاو

 لاقب هلوا تربح بجوم هناسنا یتالطب هکرونید هیهدورییو وفلو لطاب لوش
 هک هدسانعع بذک رونید هزوس نالیو هنالطب نم ربص+ یذلا لطابلاب یا اب یا
 رد همش هاه ردنرابع نداورفم نانوا "ریفاو دان هيدر لصا نعال دام

 ( توهلا ) بذکلایا تهلاو ةنيملاب ءاجلاقب ردهنسانعم هب هلی كلاب ( تا )
 سو هد کن یی مات ترجیح وتو یی
 ندا نا راحو توهم هلا اّربفاو كفا ماس RR تهابم هدننزو روبص 1

iزدن دیهاسا هدننزو ریط ) دت ( رواک تورو دلنرتمص رولک تو چ رود هیسک  

 هوا رفت لو تیز ) تببلا ( رددزیابز بسد -كناه و ردندندت دج هتم دیج ن او 1 3

 ندشاط ۵ کو نوسا وا ع وهو قحالآو رداچ یاب نداق 4 رک هنسانعم هاب روند ۱

 لاوقا رولک تیبابا یا عجو رولک تویو تاییا ی نوسلوا شلباب ندم رکو 9
 روند تییو روند تمیب هدنرغصم رولک تانایاو رولک تانویو یک لیواقاو
 هکهلوا مولعم هلیاواو ردلکد زاج كيد: تیو نوحا ترواجم هاب هلک كتاب

 هسا رداج ليف رول وا رعت هطواووا کا هد یاس ها ندع رکو ندشاط

 ٣ سا ن

myeمون  al Ûنمد دوم  A eeeیخ سس  

 هدي رع هسیا لقشم ییهدیدع توي دوخاپ ولیوقو ولغطمو رونلوا رییعت وا هرق
 رمیعت هب وا هبیسنا نیذن شوخ کاو رونل وا رعت قاوق هدز۶اسل و لازم و راد

 بول واعس ون هدعت ردع وض ومهنسا و ام ص وصخ هب ههک كناسنا تس لصالاقو رول وا

 هدنرلتیب هموظنم تایاو هدنک ام توپ نالوا یچو ردشلوا طقاس یراتعاهم# | ۳۹
 نامدود وناعاخ هدیسراف رونلوا لامعتسا هتسانعم ناشو فرش تسو ردشنوا فرع |

 لها نم وه لاش و اهفرمش یا ةلظنح ی ف می ینب تین لاق نا هَ ها ۱

 یا هموق تب نالف لاش رونل وا قالطا همد آ ناشیذو فرش تیو تاب ویلا
 جور اذا اتي تيب لحرا تاب لاق هتسانعم كفلوا رولوا ردص.تسو مهم

 قالطا هنلایعو لها كنهسکرو هنسانعم صمق روللوا قالطا هکشوک تو

 ردما رطا تی هکرونلوا قالطا ههمرکم بک نوهغیدلوا یتنوکس ثعاب روكوا

 یهلوقم كشودو دعقمو هکو ملک كنەناخو روئلوا قالطا هرازمو ریقو

 ندعارصم یکیاو تیب شرف یا تیب ىلع اهجوزت لاقب رونلوا قالطا هنیرلهعشود |
 ابو عجب ندناودا راس وداعو فقس هک ایوک رونلوا قالطا هیهموظنم کر |
 بابا هتسازحا هک هت ردنفلوا هیبشت هرداچ دوخاب ردشغل وا هیشت هو شفلق |

 هتي لالخابال هتی مدبب یضرب یاثلا نا لاق هنمو رددیژم ینو قالطا دایواو |



 مالک لاقب رونید همالک مقتهو پذیمو نیرم هدننزو مظعم هلمال دیدقت ( تلبلا )
 هدهعرد بول وا نماض كنهسکرب هکردهنسانعم نومض رهمو بذهم نیزم یا تلبم
 ( هالیلا ) نوعض ىا تایم رهم لاقب ردنرابع ندفلبم نالوا حاکن لد: ییدلیا
 ناب ( دیبا ) هتعطق یا ةاتلب هتيتلب لوقت ردهتسانعم كمك هدتنزو هأیلق
 كسک و ندرب یرلقاربم بول را طسبنم هتیمز هکرددآ تابن ع ون رب هلل رسک كمالو
 جارخا کولس ندراغوب كلبا هرغرغ هلیخ وبطم دوخاي هلیسسهزاصع زالوا

 ( تف ) رولوا یرتمرفو هجا یرللاد رارید یتوا لکس هدیکر هناینو رد! طاقساو

 ( تینبتلا ) ردیدآ هبرقرب هدنرق یرهش هیسللب هدیرفم هلیئوکس كنونو یمض كلاب
 ردهتسانعم كلیا رابها بوروص رار کتب رارکت نیهدامرب ندهسکرپ هدننزو لیعفت
  ردهتسانعم كليا تیکب ىمصخو هنع لاوسلا رثک او ريخ سا اذا ايني" هنع تنپ لاق

 هرخآ ینعوچ كمالکو ربخ نالوا یریعضلا فام هیسکربیو هتکب یا اذکب هتنب لاقب
 هدنزو توت ( تولا ) هسفیام لکب هئلدح اذا ثید |هتنب لا رد هنسانعم كلیوس

 ردموسرم هلیع"ا یربط سدنک هدنادرفم رجثو رولوا هیبش هنجاغا خآ هکرد ریش رپ
 رد هب رق رب هدنساضف و ص ءدلب هل اه ( هنو ) رردا ربع لیکزا 0 هد رايد ضعب

 كلاب ( تنوب ) ردبوضم دیاروا قنوبلا ن لسا ندنیئدحم هلفاق رارید توب هدنتیسن
 هيض كناب ( ناتملاو ) هلنیتعف ( تبلاو ) هلیوکس كنونو ىف دواوو یمعط
 ردهتسانعم كلعا ارتفاو كفا هللا دانسا یزوس ییداوس ای یشیا ییدلشیا هیسکرب

 هدراس لوصا لعفب ملام هيلع لاق اذا ثلاثلا بابلانم !ناتعو اتو ات هني لاق

 ردذوخأم ندنسانعم قلوا ربعهو شوهدمو هدامو و ردموس رم هدزوا سا ناتج
 ذوخأم ندناتم كنیرهوح و رولوا شوهدم ناربح ندنسهمدص ارتفا هلوقلوا
 یثا ندنکیدغد هیلع تم هلغمانوا هلوصوم هلیس هلک ىلع یسدام تب. نالوا
 یتعالک ابیلع یتیناف مقاو هدنعامصم * ابیلع یتاف ةاحا ىس + وبشا ۵ رعاش

 ردقلوا املع یتجناف نالوا باوص ارز ردن رو فیت یربسفن هللا اتاق

 نا هدنوب هیرهوج هکرید حراش هتمانعم قمرقیح ردرما لعف ندنیبن هکه لول
 تہلا رج اکا ردیدآ فورعم رچرب هلیصف كلاب تہبو ردرلقباس یافاصو یرب
 اکا رلربد یشاط نریدلوک مد هدیکرو تهاپ هدیسراف رارد ید كحضلا رچو
 لع نینسنآ ییهسکرب رولوا ردصم تبو رولوا كات هدنخ راتخا ېب ندا رظن

 تہب پولیسک ندلعفو لوقو دف هذخا اذا ات هم لاق هنسانعم قعوط هلفغلا ,
 تو لحرا تب لاق ردهنسانعم. قلاق ربشهو كئدو شوهدم همیوا یک
 عطقنا اذا لوهحا ءا ىلع تب لاقو سمالتاو لوالاو بارلا بابلا نم تو

 توکس ( توبلا ) ردصفا هلیسهغیص لوهح هروک هناي كحراثش ربحم و

 هدنن زو
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 نوحا تکراشمو ردهنسانعم قعشانص نیزسن آ هیسک رب هدننزو هلعاقم ( ةتغالا )

 كنسهفلاط یراصن هدننزو توغاط ( توغابلا ) هأحاف اذا هتغاب لاق رولوا
 كحراش ردقجهلوا یرهیلفصپ كوي دارم رونلوا ریبعت هیلقصپ هکرونید هنماریپ

 كناب ) تقبلا ۱ ردید آ مچ وعرپ هدنساضف هرم توغابو ردا هروک هناي 7

 لوالا بابلا نم اتش طقالا تق لاقب رد هنسانعم قمردش راف هلییوکس كفاقو یحق

 زوند هیشک نالوا لقع هدروشو قجا هدننزو مطعم (؛تقبلا ) هطنخ اذا

 كناب ( تکبلا ) رد رلبقل كناوم نب كالا دبع ن راکبو كهواعم ن هلادبعو

 اذا لوالا بابلا نم اتکی هتکب لاقب رد هنسانعم قمروا هلیئوکس كفاكو یس
 یهلوقم ریدکتو مانشدو رییعتو مذ یهسکرو هربعو اصعلاو فیسلاب هر

 نسیم فوق ند رکت یکدعا وا ثیبخ ی الثم ردهنسانعم قلوش رق هللا ادا شوخا "

 تکی دوب هدننزو لیعفت ( تیکبلا ) هرکی ام هلبقتسا اذا هتکب لاقن یک یک

 ةنسانعم میرقنو شنزمم قفاق هشابو هتکب ینعع اتیکبت هتکب لاقل ردهتسانعم

 ماخا بودا هیلغ هل اهرب و لیلد هیسکر و هع رڌ اذا هتکب لاقت روال وا لایعتسا

 ( تکیلا ) هتکسا یتح ةعطاب هبلغ ادا, هتکب لاق ردهنسانعم كليا تاکساو

 قداع قم رغوط "ريق هرکرو نالغ وا هرکرب هکر اون د هن واخ لوش هدنزو ثر رحم

 لاق ردهتسانعم كمسک هلیئوکس كمالو یحعف كلاب ( تلبلا ) هنسانعم باقعم هلوا
 بابلانم اتلب "یشلا تلب"لاش رد هنشانعم نلسکو هعطق اذا یتاثلا بابل انم الب دتلب ۱

 رد هنسانعم كلسک دوب هلدیتعف ( تلبلا ) ردیدآ لحررب تلبو مطقنا اذا لوالا

 هدننزو لاعفنا ( تالبنالا ) مطقنا اذا عبارلا بابلا نم انلب “ىلا تلب لاقت
 تيكس ( تیلبلا ) مطقناف هعطق یا تلبناف "یشلا تلب لاق ردهنسانعم كلسک

 تیلب لجد لاقی ردهسک نالوا شوجو مسیا یرثکا هکردیفدامو هدننزو
 لقاع یا تیلب وه لاقب روند همد آ نالوا دنشوهو بیبلو لقاعو تیس یا
 لجرلا تاب لاقي ردهنسانعم قوا دنمشوه و لقاع هدننزو همارک ( ةنالبلا ) بيل

 كمريو نی هللرسك كنمرمه ( تالبالا ) الب راص اذا سمالخا بابلآ نم ةئالب
 هکردید آ شوق ع ون رب هدننزو درص ( تلپ ) هفلح ادا نیم هتلبا لاق رد هتشاتعم
 قارحا هدیآ هسنقوط هشوقرب یسیرب كنوئو كنکلی هلغاواقرن یرادانق قلخ

 ریطلا اورشحا ] مالسلا هیلعو انس ىلع نایلس ثیدحق ةيالا ف لاق ردنا

 ةدعاقلا ءاقنرلاو اهخا رف قرت ىنلا ربطلا ءاقتعلاف [ تلبلا و ءاقنرلاو ءاقتشلاالا
 هداروب هتقرحا ریطلاق هنم هشير تعقو نا شی رلاق رح راط تابلاو ضیملا ىلع
 ردیدآ عضومرب هدننزو دعقم (تلبم) هیفلوا تافتلا هلفلوا عقاو رارکت همت ضعب
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 ردیدآ حضوم ییا هدهرص تیرب و رد هب رب لیصا هروک هننای تكحراش روند هن ابا

 ردهدننزو رب زو لوق ىلع ردیبسا سرفرب هلددشت كنارو یعف كلاب ( تیربلا )
 رولوا ردصم مسا هتسانعم تقاذح و تراهم قلزوا هدشيارب هلیعض كناب ( ةترلا )

 ةقاذح یا رمالاف ذترب هب لاقیو قذح اذا عیارلا بابلا نم ذترب لجرلا تربلاقب
 مرآ لاق ردهتسانعم قلوا قذاح هدشیارب یدو هلرسک تكنءزمه ( تارربالا )
 تر ن هلادبع ردندیماسا هلک كن ( ترب) هتعاصق قذح اذا لحرلا

 هدنایم دادخب هلآ طساو رد هين ندنسهک یترب هلتتست یاب ( نابتربلا ) ردندنیئدحم
 مساقلا ندجاو دې ۷ دچا سابعلاونا یضاق دارم ردکع د بوم هب هب رق مات ترب

 9 هدننا توم یضح هدنع هدا زو نولج ) توهرب ( ردرلادح هکر د نایتربلا

 [ توهرب ضدالاق رثب مش ] هد هیاہن هک رد جرنم ردیدآ كنیوقرپ دوخای یداو
 توف رطح ليف كنارو كن توهرب هک نت هلهحوو هدنحرش كنشدح

 تغل ردتفل هدهلیع كناب هدنو و ردلکد نکع لوز هن رعق هک ردهقیغ رثبرب هدن راید
 وهر نالوا هنسانعم ءام مم دوخای هضفضم ضرا هکرولوا هدناز ءاب هروک هلوا

 مانلبرا هلی وکس تانیسو یححف كلاب ( تسب ) رولوا هیلصا اب هروک هب یو رولوا
 لوق لع هنسانعمرمس كمرو اقلطم رولوا ردصمتسیو ردیمسایداو رب هدنبارت هدلب

 رونید هشیورو نالوا هجهدایز ندنشیورو نیکشا یرلک دید قنع صوصح هروط
 بابلا نم اتسب ریعبلا تسب لاق روند هکلبا قبس یرلراس هدکیرکس دوخای
 ناتسیس هلیعض كنه ( تسب ) ودعلاق قبسلاوا قنعلا قوف وهوا راس اذا یناثلا
 یضاقلا میهاربا نب قسعاو نابح نب دم متاح وا ندمالعا رددآ ءدلیرب ندنلاعا

 دجا اتا نالیلطاو نسلحا نت یو دمت نب ىلع محلاویاو یاطلنا دمع نب دجو

 زود ه هاب هليعض كناپ ( ناتسلا ) رد رلبوسنم هاروا نویتسلا هیقفلاو یضاقلا
 كناب ( تشب ) هنسانعم قلوقوق ردي عم ناس و یسهک ناتسب هنسانعم هقدح
 دنسلا بحاص ندنیندحم ردهدلب رب هدنسهکل وا ناسارخ هلیئوکس كنهمحم نیشو یعض

 ىوغللا نب دجاو لموم ن دو العلا ىلع نب نحو ظفاحلا يهاربا نب قحا
 ةدنساضق نیطسلف هدننزو ريما ( تيشب ) ردرلب وسنم هیاروا نویتشبلا ىج زراملا
 ( توعیلا ) ردهرقرپ هدنساضق تسن ريش لربك كتاب ,( ناتشب ) ردهبرقرپ
 هتسانعم هداتسرف شلردنوک ردل وعقم مما ندثعب افق تا او مو توقع

 2 راپ ) دتعیلاو تغإلا ( ثوعبم یا توعبم وه لاق ردهتسانعم تعب ته سس

 هتسانعم یاهک هو هأخ یزسن آ هلاعف ( ةتغبلاو ) هلیئوکس ٩ رهمحم نیغو یف
 لاا هدتعقوم مسا ردراردصم لصالاق رلنوب هروک هناي كحراش ردرلعا

 ىلع نیزسن آ رولوا ردصم تغبو ها یا ةتفبو ةتغبو اتغب ءاج لاقب رلیدتلوا

 هلفغل |

1 
3 
1 
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 هباای دیدشت رولک ینا ییج كنون هیت لباو تخم ری لاش رلردنا رییعت كرس

 ج ت هکرید حراش هلا ای فذح رولک تاو هدنزو یراځت رولک یاو
 تخ تګ وبشاو ردگشدر فم رلعج و یک یودو مور رد تح ید رفع رایت

RGردعلیا لی ید وه كي شع هدسدق ردروپشم هاش ر هدفلس هک رد وسنم  

 كاع نی الف رغدیماسا تو .یمننا ردیس,درکنفرسمت كارو ۱
 ددتشت ( تالا ) رد راد تع ن ةلسو تن ن باهولا دبعو ردندیعیات

 دم شک نا باستکا و اتقا هبا هود تن نالوا رکذ هدنزو ۱
 یلاط ردفصو ندلابقا و تع ( توخا و ) هدشننزو رسا ( تيكا ) رونید

 دودج یا توجه و ٽي لحر لاقب روند دمدآ دنملود و لبقم نالوا روا

 کل ردشلوا هاد سوا برم كسا ےک فوم دن ۱ 8
 کج كناب سصز تک ردد وم یآ ید روک ذم فصوو رد هند رع درد نا

 ( تیخح ) ردموسیم هدنسهدام یصن کهن ردیمسا فورعم هاشرب هدننزو رکس نانو
 ن فلخ ن للا دبع ن دمو ردندم العا هکر دن رسا كتعاج رب هدشزو رییز

 هک نوکلا رع نب یخو ردیبحاص فوم رج هدشیدح نف ردندنیندحم یتیلا تخت
 فو رعه یر اک دید د زرمط هلیص كلاب ( تربلا ) ردنددابع داع رد هدنن زو ید ر ا

 دقعنف بونلوا هفاضا دوس هزات ردق یرمشع هدثلا حط هکر ديما كنب کش تاب

 هکر ردنا قالطا هررکم دنق نالوا یتاقو كى تیاغب 1 رد کش نلیدانیق هجلوا
 لاک كراو رح رکن ردب رعف ندیسراف دزربت ۱۷ ردقحهلوا یرکش تاب

 ردتغل هد هلی كلاب هدنو یک ساف رونید ۵ هتلاب تربو ردشقلوا هانک ندنتالص |

 یال تاکرح كلاب هدنوبو هننتساتعم رها لیلد روند هروغال ۳
 برض ( تربلا ) رونید هنیرکبش دزربط ید و هدنزو رم ( ترا ) رفت |

 ر٣ و هعطق اذا ىناثلا باللا نم ات رب "یملا تر لاش رد هتس انعم كمك هدننزو

 ( یتنربلآ ) ريح اذا عبارلا بابلا نم اترب لجرلا ثرب لاق رد هنسانعم قلوا |
 هدنزو قلم ( ینرلا ) روند هیشک برش دیو یوخ دب هدننزو یطابح

 اع اد روند ا بوضغ لوشو رود ه یشک رود ون نالواراکم و لیحم

 ۱ لدحر لاش هلوا نالا رظن هنیز و كنهنک تولوا سعتم و دلایهشح یتهرهح

 شلوا هدامآ و رضاح نوجا صوصخ رب و دحا ىلا رظنب ال نابضغ یا ینربم |

 ءاتن ربا هروک هناي كحراش * ید دعدم یا هل ینربم وه لاش رود هیشک

 ماش هفت زو دونی )تور 2 ردندنناقحم ییاپ لالتعفا ردلعاف مسا ندنسهاک
 1 تیرخ هدنزو ےس ود با و ) تيرملا ( ردیدآ فورعم رهش رب هدننذگیلوا |

 راومه و زودو هنشانعم قذاح ربهر روتید .زۈغالۈف داتا زا هکر د هنسانعم |
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 سا تا لع وه لاقب رووا لامعتسا هنسانعم كليا ماقهاو ديف هنیظتت كنآ

 | زرفمبسو قجاو ردهنسانعم لورهمو قیرا هللاا ددشت ( تابلا ) هيلع رشم یا

 ۱ قلوا لوزهمو قیرا هدننزو دوم ) تولا ( رونید هشوخرسو رود هب یشک

 هود وز اذا اس هوتش لاقت رد ه:سانعم قعردنلقرآ ي هسک رب هدننزو لیعش

 عتع و دوزب اذا لحج زا تتم لاق رد هتسانعم قعوط قزآ هدنزو لعفت ( تشتلا )

 | تّ لاق ردذوخأم ندموقرم تاتب هک رد هنسانعع كمندا تب عاتم یعب كلیا
 هدنتسارو هر ما ایالوح ندنلاعا ناو رېن هدننزو یتح ( قب ) عت اذا لح زا

 ay نازح هدننزو ناتک هللا دیدشت ( نات ) :ردیدآ ه رق رب

 نا ناداش ی هللا دبع نن لع نسللا وا هدنزو یرع هلی كتاب ( ىتتبلا ) رددآ

 مخ هرک ترد ك رهیلیا ماهفآ یی هف رم توالت هدنوکرب ردر وه ی رقم ردقتیلا

 كتل هم یاحو ىحف كناب ( ثحاا ) ردشلاق قاب یم هدیحدرد نکل بودا فیرمش
 هدیس راق رو وا رغبعت زوا کو هنسانعم قرص و صلاخو ضحم اقلطم هل وکس

 | یصاخ یا تح ی ع لاقب و صلاخ قرص یا تح بارش لاقب روید شغی
 حجو هنا كنو ضعبلا دنفو هصلاخ یا دتح هب رع لاقت هل اه رد هتح قنؤوم

 ودهنبانعم قلوا شعب و صااخ هتسن رب دری كىا ) هت وعلا ( ردق و ی ریغصت و

 هدن زو هلع افم (هذحابلا ) اع راصاذا ساما بابا نه هتوڪګ " یا تش لاق

 نکرابف ندکموس هرزوا ج هک ردهتسانعم یل 3 صاخ یدومو تبع ا

 ردهتسانعم كلا راهظاو فشک یروتسم مارب هیسکرو هنعلاخاذا دولا هتحاب لاقت

 كم رد توا صااخ هرزوا قل وا ع و رب هب هادو هق*اک اذا االف تح اب لاش

 كنا و صف كنا ) تح ( روند هنس روڈ تک یرک دید قرش عیعطو اصلاخ

 هدننژو تفرك ( تیرصلا ) ردندنیندم تح ن لع نادم رددیماسا هلی وکس
 هيلا راس هتسنرب یا هکرونند هثيش هریک بو د رج ندهبناشو شغو صلاخ لوث

 قدصلا را ۲ نم ئش هوشبال صلاخ یا تیرح بذک لا هوا نایع یص ولخ یتعی

 ندلابقا کرد هنمانعع ظحو دخ وكس كنهمحم یاخو یھ كناب ( تا )

 بع پولوا یسراف لصالاق یتعی رد رعم ندیسرافو و ردنرابع ندعلاط قفاومو
 :هنس اتع قم روا رول وا ردصد تخم و دح یا یوق ٽڪ لاقش رد رلشلیا ملکت جد

 یاب ( ةتضناو ) هيض كلاب ( تخلا) هذ اذا لوالا بابلا نم اتع هتخم لاقت
 ول روا ییا ینعب ندیم 4 رغ هکروید ر رلءهود یرلک دید یناسارخ هللا هددشم ۰

 5 ۱هد ررایدوب رولوا نوزوا یرلنویب ردرلهود نالوا دلوتم هديب رع هلا هود
۱ 

 رہا
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 ردنداروا یتبلا یرصبلا هيقفلا نامع و قبلا بتاکلا لع ی ۱ ردبدآ هب رق

 تبو ددیدآ هبرقرن هدننایه هرق مان زره وبا هلا ابوقعپ هدنساضق دادغب تبو
 اذا ىنالاو لوالا بابلا نم اش "یثلا تب لاق رد هنسانعم كعك رولوا ردصم
 لاش و ردس رغ هروک هنناپ كحراش انعمو ردهنسانعم عاطقنا كاسكو هعطق

 ثیح راص یا لاعفالا نم تس الو اهرسکب تس الو ءابلا مضب تي ال نارکسلا

 غاص رزش هکدتن ردهنسانعم كمريوج هفرط لوص ینهرکد تبو اما عطقبال
 یاپ ( یتبلا ) داسیلاب ةرادالا ف ادتبا یا اتب نح لاق رواد هکمریوح هفرط
 یرلکدند تب نانل وا رک ذ هدنزو دادش هللا هددشم یا ( تاّسلاو ) هللا هددشم

 قبو رد وسنه ههرو نم تفرح یتبلا نامع ند دحم روند هی ناعض لاش

 رو زملاش هک ایوک روتلواقالطا هریکشییو هلدنم عونضءندنس هلوقم كن و قوص
 نم لیدنم یا [ یب ىلع هص رفا ةئالثب یاف ] ثیدلا هنم و ردد ودسعم ندنعوت

 ةدنامیا نونلا دقت ىن یا قبط یا نوللاو مضلاب ب باوصلاوا هومو فوص
 ندایدا رده رقرب ندنلاعا هدلب .مان هیسنلب هدب رغم هلی كناب ( هتب ) صوخ نم
 هل رسک كنهزمه ( تاتبالا ) رک ذیس اک رولوا ردصم هتو ردنداروا قبلا رفعج وا

 كلسک هدنزو لاعفنا ( تاتسالا ) هعطق اذا "یفلا تبا لاقب رد هتسانعم كمك
 یتیل وح رةدام تنیشک یا ندکل ریو عطش اف هعطقیا تساف ها لاقي رد هنسانعم

 ( ها ) هنسانعم هرهظ ءام مطقا ررید لجرلا تبا هسلوا عطقنم هفطن نالوا

 رد رلردصمهنسانعم عطق هد رنو هدننژو تاب (تاتسلاو) هلیسهدش كناتو ىحف كناب

 اهفلط لاق رووا داربا نوحما دیک ات فوصوم ]وولوا لوعفم یتععو لعاف ىتعب
 رڪ ذ نکلای هو ردردصم تات هداروب نی اب ةلتب یا تب قفط ین اتو هب

 ندنرلانعم عاطقناو عطق ردلقم قلوا فصوو ردصلاب فصوو ردص» هدقدنلوا

 فرعه هلیعطق كنمزمه ( ها ) رولوا هدنکبس هعوطقم و ةعطاق ةت ةقلط سي

 دیک ات یهدام نایلوا یلاقحا تعجرو ددرت بولوا دافلا یطق قرهلوا درجمو

 سکز وا ىنعي هيف ةعجر الرما لكل هو تلا هلعفا ال لوقت رونلوا دارا نوتا
 هدرلماقم وب هنسانعم عطقو ردردصم هرژواروک ذم هجو یسهلگ هتوبشا متا نب یتآ
 یذلا عطقلا حطقا ردبوصنم هلبا لعف نالوا فوذحم ابوجو هلغلوا قلطم لوعفم

 روالوا لا_یعتسا قرهلوا درجو لفن رعت فرح ولو ردکءد هيف هعحر الو دورا

 یامعتسااف رعمو ردعوطقم یسهرمه هلغلوا مزال فیرعت فرح هرزوآ لقن هیویسو

 داز تاتو یدنلوا رکذ هکهتن ردردصم هدنزو باس ( تالا ) رد نکا

 عاتم روید هنایسا واو ردم زاول و تابع هک رد دنیناتمن زاهحو روند ههشولو

 بولوارشابم هدنرزوا كشيارب تاتو هدننزو عا رولک هتبا ىج هنسانعم تیبا
otYره سس سوت  aدیس مو یوم روس روس یر رس سس  arسا روز  eanتب موم رو رم هه  



 هکرونید هکلکسک وی و قلقچلاو قلشقوب و ثاشنا نالوا هد رپ ضعب و هتسانعم راغص

 توت و عاجزا ES تما ناکلاب رولوا راو یر

 ر ولکت اما یچ یک فالتخا یسهلوقممصقو لوطدوخا 39 ضعبو كسك وب یر
 رد هتسانعم نهوو فعض تما و هلیعخ كنءمه رولک توما و هیرسک كەر
 تما و ردهتساتعم هتسح ةقرطو نهو الو فعضال یا هيف تما ال اریسان رس لوقت

 رک. روند ههصیقن و بیع یسهلوقم قلقحاقو كلیرکا نالوا هدننروص كنهتسنرپ
 تماو ج وعیا تما هب لاش نوسلوا هد را هنسن یسهل وقم ڪو بوت درک و هد رغآ

 روتید هتلاح یسوا هاو هقفو كنیرب ضعب و نیلاق یعاریط كل ضعب كرب زب

 تشالیا اف تما ال تمرح رجلا لاقب روتل وا لامعتسا هنسانعم شو كش تماو

 هنیدح [ اف تما الف رجا مرح ملا نا ] وبشا هلا روب رم لاث فوم اهتمرح ی
 رب ید و دزو لیعفت ( تیمأتلا ) ردیعرف لوا یانعم وو ردشلیا علت

 هردق اذا اتیمأت هما لا رد هنسانعم كليا ریدقن :بویلمعل وا لنملا لبق یی هنت

 ردهنسن شقلوا نییعت یتقو تیام هکردهنسانعم تقوم هدننزو توقوم (تومألا )
 ددشن ( تمولا ) تقوم یا تومأم لحا لاق ددوام ندن س انعم ردقم

 هدنلخادو جراخ هلغلوا ولط باق رونلوا قالطا هیهنسن ولط هدننزو مظعم هلی

 تموموولع یا تموم ءاقس لاقب ردنوحا هلازا لیعف سب زملاق یتلاح ج وعو تما
 حوعو بیع رول وا قالطا هیسک نالوا ممه هللا وحا یسهلوقم داتعو هتفو نش

 کنه یه ( تبنالا ۳ وو قلاب مهتم یا تموم وه لاش ردذ و اقوام

 نا اذا یناشثآ بابلا نم ايلا ضي رلا تنا لاقب رد هنسانعم نينا كمكيا هلیعف
 بویملع والصلا لبق ی هنسنریو هدسحاذا ایالف تنالاقب ردهتسانعم كليا دسح و

 هتسانعم دوسحم رولوا تفص تیناو هردقاذا "یثلا تنا لاق ردهنسانعم قلناروا
 دوسحم یا تیناو توام لجر لاق ردهنسانعم دوسحم یدو ( تونالا )

 ینعی هناسلیط لوش هلیدیدسشت كنالو یعف كناب ( تبلا ) 4 ةدحولا ءابلا لصف 3
 ج وسنم ندیریغو ندکتفش یرلکدید رخ هک روند هنلاش هقراو نوي یکادر دوی

 و سم 2 راز لصالا ق نوک هاب كاوصا راسو تعاایتصم رخو هوا
 قالطا هفوص و هلاش عونصم ندنکتفن ینعی ندنکوب كنآ هدعب ردیعسا كننويق

 یزخرلطع و رونلوا قالطا رخ هدهشاق نالوا كہا یباغراو یشراو ردشغلوا

 هیلعو ءاج لاقب هلوا قوای كيلپا یباغراو كا یشرا هکرلیدلیا نایب هلبا یلالحت

 دن ناذاز هدقارع و ردیعما سرف کیا تبو هوحو زخ نم ناسلیط یا تب

 | لالترونید هرک و واو هە كجوکو هنسانعم دنلب یانی روند هلع عفنرم تماو
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 داوکس تداصو یحف كنممش ( تصالا ) ردرابقت نتبع تعا ۱۱
 یاثلا بابلا نم اتصا ضرالا تتصا لاق ردهنسانعم قلوا لاخ ندنابن سنجو |
 ههقا لوش هلی وکس كنافو ىج كنەزمح ( تفالا ) الک الو لقب امف نكي ماذا |
 لوشو هلوا رفواو دا ندزراس یاودو اقبو لمح و ربص هديا ره هک روتید |

 كاپ یسنج و هلوا بلاغ هرارناس هدکیروی بوش هک روتید هبهود كالاپو تسح |
 هتفاوهیهاد تفاو ردتغل هد مسک كنءنمه هدنوبو روند هنود نالوا مرک و یوص |

 تفآ هلدم كنم زمه هدیس راف وگو ردعما هنسانعم تی ع تو روند

 رب ندنسرلتف لیذه تفاو رد رد هنسانعم بیو بک هدنزو دس دتفاو هیهاد

 نعان الف تفا لاق هنسانعم كليا لیوحم و فرص رول وا ردصم و ردیعا تعاج

 ها ریفاو كفا E كرمه ( تفالا ) هنسع هفرص اذا لوالا پابلا نم اتفا اک

 (تیفألاو ) ليف كنءرمه ( تقالا ) هکفا یا هتفا نيب ااه لاش ردعسا هنساتعم

 ندکلیانییعت نامزو تقو نوجا هلسنرب هک ردهنیرلانعم تیقوت و تقو هدننزو لیعفت
 ارق [ تتقا لس زا اذاو ] یاعتهلوقو هتفو ینمء اتیفأت هتفاو اتقا هتفا لاقب ردت رابع
 نوقابلا ٌارقو يبو واولاب رفعج ونا رقو فاقلا ددشن تتقو ةرصبلا لها
 ردهنسانعم كتتلسک | هيلوكس كمالو يصف كن زمه ( تلالا ) فاقلا دیدشتو فلآلإ
 ندنلوب دوخای ندنسشیا یهسک رو هصقن اذا یناثلا بابلا نم اتلا هقح هعلا لاق
 ههح و نع ییعی هفرصو هسح اذا هتلا لاق ردهنسانعم قموقیلآ بودا فازی

 ندنآ هنساعدم دوخای لا بلط یتسایا نی كن آ لوق ىلع كمرب و دن آ کو

 فل هتف باط وا هفلحاذا ایالف تلا لاش ردهنسانعم تكتسدا یا تداهش

 ( تالیالا ) هت اذا هتلا لاق ردهنسانعم كلعا ناتمب تلاو اب هل موش :داهشوا
 لاقب اک هصقن اذا ائالبیا هقح هتلآ لاق ردهنسانعم كفلسکا ید وب هدنن زو باجما

 ةیطع رونیده« کریوزآ هدننزو هعرح (هتل الا) رک ذیساک تالانم وهو ا اه الا
 رونید هنگ نارب دلاط ههانک رع ییبحاص هک: رد هی و سوغ ني و هتسانعم در5

 هدنب رقسیلفت هدننزو ىلبح ( ىلا ) ردنیع نالوا هرب نالي قرهلوا قحال ىل دارم

 كنو ورد دآ عضوم رب هل مک كنهددشم مالو یحف كره (تبلا ) ردب دآ هعاقرب

 E Fr دزو او رد دفص ب کوک هک ردقو یربظن یربغ نوید هعزد

 هدخابطم ةنیکس هيلع !ولاقف ردهنیاتعم رافوو باک هک رد ۱

 كم و یحف كنم مه ( تمالا ) ردشلیا تیاکح قرهلوا داش ندرذاو ینو

 نیم مدقم بد ۰ ناجا عو رش لا ی هنسن زب هک :رد هن_سانعم ۰ رد و لار هلیوکس

 "ىلا تما لاقى رول وارمبعت قلنارواو كمليبکو كم كم ول وا ردنرابع ندکلیا هزادناو

 ا ا لاش ردهنسانعم كاءا دصقو هررخو هردق اذا یناثلا بابلا نم اتما

 ید لوا



 ی فصو تباو عفتثا اذا بارشلا نم لجرلا تبا لاقي ردهتسانعم

 ا هک هدننزو تبس ( تبالاو ) هدشنزو فک ( تبالاو ) هدنزو تشا( تپل
 تباو تیاو تا مو لاقت روشد هن وک ولت رکو یسا كب رد ردضم لصالاق

 و توأملا )لا ةدیدش یا هاو ةتباو ةا: هليل لاق و رطا ددش یا

 خر لاقب رونید هېشک شمارغوا هترا رحو شففوط ی سا هک ردیفدا صو هدنزو

 قالطا هبصغ تدش هدنزو هعرح ( دتالا ) رطا هباصا تعي رو رحم یا توأم

 شتا هدننزو لعفت ( تیألا ) هئروسو هلدش یا بضغلا ةا هئذخا لاق رونلوا

 مدتحا اذا رطا تبأت لاق ردهنسانعم قلوا كانمرکو نیغرق كب بونلکلپ

 دهاش و هی و ناه ریو لیلد هعصخ هل د دشت كن هیفوف یاهو یخ كي هه مه ( تالا )

 رب و ةعحاب هبلغ ادا لوالا پابلا نم انآ هلا لاق ردهنتسانعم قلوا بلاغ هلا

 هعرح ( ةترالا ) هخدش اذا هلأر تا لاقي RE قم راپ ینشاب كنهسک

 كنو مه ( ناترالا ( روند هرایوت نالوا هدنشاب كنب راک ایف یتعب ۵ رح هدننزو

 هلیوکس كنیسو یرم- كيهزبه ( تسالا ) رددآ عضوم رپ هلیحف كنارو یعع

 قالطا هعدق نامز رهدلا تسا هلثتسانم و ردهنتسانعم ساساو لصاو لغ
 نالف لازام لاش روبلوا لامعتسا هدانعم و ید رهدلا سا هکهتن روتلوا

 فرعی لزب ۸ یی ههحو و همدق ىلع يا رهدلا ساو ؛رهدلا تسا يلع انونجم

 هجوىلع یا رهدلا تسا لع كلذ تلعف لوقوردن ونجح ورب ندهنوا ینیعب نون اب

 هدیاپ و فا وم هک رد ح راش مدلک د 1 رودنآ و مرەدىا نب ی آ عدق زا عفر هدلا

 ۳ ۳ 000 تنیس اوا نیا لصا كنسهک تسا تولوا عبا ه یرهوج
 هکر دقل وا هتس لصا كنوب نالوا پاوص ردطلغوب نکل ردهلوا بهاذ هتفیدلوا
 هلغاوا هلوصوم یسهزه ارز ردشلوا ضوع ره هنلوا بونلوا فذح ءاه

 او سنا ندقلغا تب یرلنو ید هدنلیذ یسهدام هتس بلوم هک چت ردهدناژ
 ته ركام یا ةبلکلا تسا هنم تیقل لوقت رونلوا قالطا ههیهاد و هی هی رک ةبلکلا

 روثلوا قالطا ها هو هربق نتلآ تساو ةيهاد ینیا ا تساق حقو لاق و

 4 لټون هدساساو ردم وسرم هدنسهدام هتس تن ا نالوا هتسانعم دعقمو ردو

 (تویسا )رده هرزوا قلوا ع رفتمو زام RR و هدتسهداف هحس یو
 کا یسالا ) رد دآ حاط ر هدنب رق توهم سطح لا هت یایو یعض كنءهرمه

 لتعمهلغلوا لوعفا یزو كلونو هنسانعم یدس رونید هتشرا كشاقو كرپ هدننزو

 ردلک د مولعم ۾ هاو هروک هنناپ كحراش ردبهو یم” ر هدارو رد ر ؟ذ ماقم یاب

 ةبقع ن رع هر ردیدآ اضقرب ندنلاعا رونا یا هدننزو ءاوتسد ( ءاوتسا )

 لها هلیئوکس كنم“ نیشو ىح كنمه ( هتشا ) ردیوضم هیاروا یاوتسالا

 ندناهفصا
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 هلو یرغوط بوروتک هلو ندتمم یراقدیاص یتهورک ربک رابو تآ هکرولک رپ
 لبقا یا لی اي بی یه لاق روتلوا داریا نوجا رازآو رجز هد یرلتک
 هدنزو بانم ( پاهلا ) ردهطاص هدهسیا رولوا قاق هناد ر تا یدفاو
 توهمو باهم ناکم لاق روند ع ولتشهد و چ روق هدننزو لوقم 1 بوقهلاو ) :

 لوق لحرلا بوه هک ایوک یږاهلک بوهمو باهم وبشاو هيف باب فوم یا
 لیعفت ( بییما ) هرکصندقدنلوا لقن هواو یزای ردرلشقلف انب زدل وهج هک هرزوا
 ردهنساتعم تكمردلب ولتاهمو تمروت-وک ولتناهم هیسک رب یهنسن رب هدننزو -

 هدنع ابهم هتلعح یا هيلا هتییه لوش

 ردهتسانعم .هناریو هکر دیفدارمو هدننزو بارخ ( بابیلا ) # دیتا ءایلا لصف 9

 رج هلیوکسس كنهمتعم نیشو یف كلاي ( بشبلا ) بارخ یا بابر ضرا لاق
 یم هضبف قا ضعب رارید مشی ید هدیک رب ردبرعم ندیسراف مشی ردیعا قورعم
 هدنرزوا كمدآ هر و هاش هک ردیم-ق ییاطخ یسالعا هک رد حج راش رلراپ

 وص هڪ رب هدغاط مان ءاجا هدننزو سای ( بطاب ) رلبا تیاصا هقعاص هسل و

 كح راش هنسانعم هیطا ام ردلعتسم قرهلوا بن لعف ( هبطیاام ) ردیدآ

 هلیسهدش كلاب هدننزو هبهوم ( ةبطی الا ) ردلک د فرصتم هلغلو اب ولقم هروک دنا

 ةاشلا تلبقا لاق روند هنتلاح یسفسوک بو ریق كب هککرا كنم نويق ردتغل

 یدیشملا مر یخد هدنسهدام بیط ینوب فلوم اهما رضا ةدش یا اهتبطیاق یدہ

 لوق يلع هاه ردهبلپ یدرفم ردهتسانعم هسرت روند هرلناقلق نیت ( بلا )
 هنیک شاب شملکید ندیرد چاق رب دوخاب روید هرایک و هراهرز نالوا ندیرد
 رومد دالو هک رونید هدالوف بیو راریک هشاب ةصاخ یک رفغم هدکنج هک روډ
 بو زود ندراهک ةکر ونید هرلناقلف لوشو روند هرومد قشمد صلاخو ردقحهلوا

 هش نالوا مطع اقلطم و ردندبرلناقلف باعا رردنا هیلعت لسعو موق هنن وشح

 هدنرلن زو بدنج و ددېم هلنیئدح وم نیئاب ( بب و ) ېک دلج رونید هتسوپو روند
 هلی كلاي ( بوب ) ردیعسا یراردب مالسلاهیلعو اب ىلع كربمغیپ بیعش ترضح
 الالا یذ نوه ءابلا ثر ردینسا یدح كندحم ما ضایع نب هلادبع نب دم

 4 فلالا لصف * هقوشلا ءاثلا باب ل

 ر د هنس ام قلوا یسا تیاغب نوک هدنن زود وعق ) توالاو ( هدننز و سا بالا (

 هرح دتشا اذا قناثلاو.لوالاو عبارلا بابلانم اتوناو اتا تباو موبلا تبا لاقل



 ردا ید كشت آ هکرید حراش هتساتعم شنا ةنابز رود هتنولع كقت

 هدننزو تیک ( بیوهلا ) ردیدآ مضومرب هدنلحاس نم هدننزو برقا ( بوهالا )
 فاع ( دباهلاو ) هدنزو هبیغ ( هسهلا ) ردعضومرب هدنساضف دیز رهش هدنع

 ":ندنلالح و تعلظع ردهن_ساتعم ققروق بوکقص ند هك راي ندهتسنرب هدننژو

 ( بیهلا ) ردرلعا رلتوو رولوا یثان ندنفیدلوا ولتیهو جقروق هلاذ ف دو ابا

 اه هباع هاه لاقت ردراردتصم هدنزو هقاع كلذک ( ةباهملاو ) هدننزو بيع
 لاعتفا ( بایتهالا ) ءاقناو هفاخ اذا عبارلا بابلا نم عب هفاخم هفاخ لثم ةباهمو

 روبص ( بویهلاو فاهلا ) هاه عم هناتها لاق زدهنشانعم بیه هدنزو

 ناش ( ناعهلاو ) هدنزو ديس ( بیهلاو ) هددنزو دادش ( بایهلاو ) هدننزو

 ةمالع لاب ددشت ( ةيايهلاو ) هلیعفو یرمذک كنهددشم یاب (ناسیهلاو ) هدننزو
 رذح وفوخ ندسا اعاد هلغلوا شل افیعضو نابح هکروندهب یک لوش هدنزو

 كلذك ( بویهلاو ) هدننزو ليكم ( بیهلاو ) هدننزو لوقم (بوهلا ) هلوا ردا
 ةمد | ولمظعو ولتیه لوش هدننزو نالس ؛كلذك (ناتهلاو ) هدنزو روبص

 پایهو بویهو بئاه لخر لاقب هوا ردیا رذحو فوخ نددنک شان هکرونید
 بیهمو بوهم لحر لاشو سانلا فاح یا ةبايهو نادیهو نایهو بیهو
 رب هل راهظا تيه هدننزو لعقت ( تیبا ) نناتلا ةفاص یا ناّتهو بویهو

 یفاخاو یتعرفا یا نالف یمن لوقت ردهنتسانعم قمزدتفاص و ققفروق .یهتسک
 لا هددشمیاب ( نامیهلا ) هتفخ یا ةي لو ردهنساتعم ققروق بولا تیهو

 ققروف هناذ قو یدنلوا رکذ هکروند هبیثک نالوا هرزوا رذعو قوخ ندسات

 يک سب رونید هتسةکت یکو رونید هیسک ندا مهوو قفوخ ندهنسن هو .نابج

 هغارنطو روند هبایوحو روند هناویحو نانا نالوا كالاپو فیفخو تسحو
 هلیقلا یلسا ند احا نایهو روید هک ونک نالوا عقم هدنزغا كنودو روند

 رزدا ملکت هدشناونع نافیه یهاک و ردزنبز .ددلقیق كناي ردیعما تاذ رب

 روتلوا قالطا هنژلسرا هدننزو لوقم ( بوهلاو ) هدتنزو ليكم( بیبلا )
 هدننزو باغ ( بالا ) رونلوا قالطا هلالسرا ید وب هدننزو بیستم ( بيلا ):
 كرهد بوه بوه یهود یهود هک رد هک رب باهو هتسناتعم هّیح روند هنالی

 را ردا دارا نوخا رحز ندقعاص هدق دیاص هفرط رب نکیا ررتوک توروس

 | ددهتسانعم كعد باه نوجا عنم ندتعاص ندلوب یهود لردك تنم مه دباهالا )

 ندقمروط لوق ىلع قمرغاچ یععف تآ و بام اهرحز اذآ لبالاب پاها لاق
 . | لا ددهتسانعم كليا رازآ ويد به دواب ود باه نوا منمورجز ندکع رو اب

 ۲ هلیس هینب تنم ما لعف ( یه ) بهم وا باب اهرحز وا اهاعد اذا لیمناب پاها

 نحو
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 هئروع ءاقج و زوغوا هلا مصق ( ینهلاو ) هلا دم و هل نیتعف ( ءانهلا ل1 ) ىجا
 ( تنه ) *ا هاج یا یو ءا نھ حاشا لاش رديناور د رد نا ییاو رود

 و هیلع هلا لص کا لوسر هک ردیعسا تر ر و رد دآ لحرر هلن یک . كناه

 كن دم مات قلاو نل لدنح بهو رلید ر ویب الجاو ین ندهنیدم ی آ یرلتیضح

 بو هربد كش وک هدشیارب هدننزو هح ردد ا هیف وف ىا ( ةتنهلا ) رديمسا یدح۔

 اوت و یخرتسا اذا هما یف بتنه لاق رد هنسانعم كلا كیاهاک و کاتسس

 رول وا روم لاد اضعم و یڪف ك رالاد و یرمک ك اه )) ادنهلاو بدنهلا 3

 یعبم ر ط كناب و هاب اه زدءایدنه ید رفه ردیعها فو رعم * ها ریس هل دم و هل سےق كفلاو

 ۰ ۵ن۶ب دق وص ب رقع دا کوکو عفا هل اعط و هرکجو هب هدعم لواتو ردل دتعم

 فٌ ا ندتهح اط تٽتیسڏ اتاق یحاط درو نم تام و رد عفاتلا رهاب

 یطاعت و یو ٽيفيڪ و RS ندتهج اط تدسن .هنع وقنم ی وبطع ك1

 وبشا هلکنو فال وم رد رفوا ندنعغت یر هرلیلنا دلاردا شه هدنلامعتسا و

 ثيدلا فو ةسطلا ةعانصلا ىف ةي ورنلا ماکحالا قف لاق * ردشابا تراشا هثبدح

 نرطقب هنا نم تا طقو الا مای الا نه مو سیل هاف هوضفت الو ,ایدنهلا اولک ] ۱

 هيلع ینلا تعم” لع نب نسطا هدح نع هيا نع د نب رفعج یور اذک و [ هلص

 [ دنلبا نم ةرطق ابلعو الا ءابدنهلا قرو نم ةقر و نشا ] لوش ال
 ضقنو لسغ ییابدنه هکیدل وا طرنتسم ندنمالک كفلوم و ندرتدح وبشا سپ

 نوا قاب هلی یرا هسروئلوا حا رول وا لئاز هصاخ نالوا عدوم هدن راک دلیا

 یایدنه لا وص هکیدید ایس نا تح رولوا ی طع دب زا ندنخاط ساغ هلته و

 ا را یک ا دا یک كتسهمفا توقف هدکذلبا شفت دو
 هدارو فوم رلیدلیا مسد هدنالیذ بده یتسهدام ءایدنه هدناهما ضعي هکیدل اف و

 را-ضعب و ردیبم هنغیدلوا هيف فاتح یتلاصاو هدایز كنب و ار ,ه اظ یدلیا رک ذ

 یجآ هدیکرتو یتساک هدیسراف هنابو و رلبدلوا بهاذ هنشوا ینایرس دوحای یور

 وا ندارعیش هک ردیدآ نوناخرب هل رسک كناه ( هیادنه ) ارد كيئوک و لورام

 هلفاق ( بقنهلا ) رددایز یمسا كموقرم. عاشو ردیسهدلاو یدنکلا ةبادنه
 رد هنسانعم دعب قلقارب ۱ هدننزوب وص ( بوهلا ( روند هیسکرود و هدن زو رفعح

 مدلک بوقارب هد رب رب نیلی ینیدل وا ۹3 یدک نالف رلب رع رد زا 9و

 لوق لع رددزابز هد هيف كناه هدنوو رار د راد پوه یف هتکرت هدر كحد |

 یسلیا تب هللا هدحوم یاب یرهوج هلغملوا هلا هیقوف یا" نالوا باوص هدنو
 مهو یییرهوج هلیمالک لیق هک رد ح راس روند هب هضف# ضرا ت وه رد مه و

 تب وه و رود ه یک وکه وابو قحا ول زوس قوح ب وه و ردلکد هعگ الم كا
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 جت 7 ا:

 ۱3۳ او نف بولهاو ردنا یسرف كو رع یا ةعیو دوخاب ورع ن هح
 هامال دیدشت ( بالهلا ) ردکید فانصاو نوه هکر وک "تیلاقآ عج رد هتل

 1 یعفد رونل وا رب بعن دن ر وف هک رونیذ هراک زور قوغوص لرو هدننزو دادش

 ةبالهلاو بالهلا اتدخآ لوقت هل اه روند ید هب اله روت وا ریبعت هروب هنال وا

 رطاا رمثک یا باله ماع لاق رونید هل لرومب قوح و رطم عم ةد رابلا را یا

 رد هتساتعم «اتش تدش هدننزو هلتع باب دیدشت ( ةبلهلاو ) هدننزو هعرج ( ةبلهلا )
 (تلهلاو) هدننزو دادش ( بالهلا ) هندش ق یا ههو ءاتشلا ةبله ىف هتننا لوقت

 دوهعم هديا نوناک ند هوز روهش هدنزو رهن ز ) بيلهلاو ( هدننزو ثدع

 زا اک یدش كي كايف یعی هداتش هبله دوخای رولوا دراب تیاغب- هک ردران وک
 | یرکی كني نوناک دارمو رولوا نوخمندهدراب میر هروک هلوا ردرلنوک دودعم

 ترکی زکس یرکی كلوا نوناک ءروک هییناثو ردیرلن وک یتلا یمرکی شب یرکی ترد
 هلتبس اتم ردکعد یجلوب لیقو یون ( رعشلا بلاه ) ردیرلنوک یجتزونواو زوقط
 مو رب ندنآ ید رعبلا ج رحدم هک هتل ردنشفلوا قالطا هنوکرب ندنرلنوک شیق

 (هابلهلا ) ردنتقلت ثعاب ینیدلراو بوردکو ط یک هلک یتغیق هود ردبقل دوهعم
 3 و روند هوا ولفيف يمد وك ردعتوم ندبه تلخا هاتوو ماجن
 رپ 3رب ع: هدنآ هک ردیدآ مضومرپ هدننچ هماع هللا هکم و هنسانعم تسا رووا

 رولوا كيد یمظع تفآ هکروا
 هدنتقع دلو ندا دلوت هدننزو همام ( ةبالهلا ) ءایهد هبهاد یا ءابله ةبله لاقي
 نکل هنساتعم لبلا ةلاسغ روند هتسندنقشای كرد یرلک دنا ریبعت كوص و شيا

 هیلاع ( ةبلاهلا ) زدقحهلوا باکرح ردیا روهظ ریارب هلکن آ هروک هنيا كحراش

 فتک ( تلهلا ) ءرهطم یا بلاها 4 لاقب روند هب هک رومی تیاغب هدننژو
 كناه نوئد هجرك ردسقل یاطلا ةفانق نب دز هصيق وبا ندناضا هدننزو

 وا وا دیک ا هاه ءالهو ردشلوا یسهعق و

 امدقم ديلا یوم ردسقلوا هدننزو فتك نالوا باوص نکل راردا دبيقت هلیعض
 تاولصلا لضفا هيلع تارحلابحاص هدعب .بویلوا یرنالیق هدنشاب لفلوا عرقا

 بقلم هلا بله ندنفیدل وا تبث یرللیق هلیرلمرویب حح هی راد وم دب یرلتیطح
 هنساتعم هیظع ردق روند هناغزق كوي هدننزو باچره ( باحلهلا ) ردشاوا

 تهالب هر رام ءاهرو و ءاهلی هدنزو رانلح هلا هددشم نو ) ءاتهلا (

 ها ا, هدندقت دلفیفم یرهوجت روتید هنوتاخ نوغاو نو نالوا یتفاجو
 رد عا رضع نون" تن ءابنه _ِ كنەغبا دارم ردعایا مهو هد رعش ییدلیا

 (بنهلا) ردتغل هددودع هلا یصق ( ینهلا ) روند هب یک: نادا و قحا ءانهو

 قناف یا بتهم وه لاقت روند هن شک نالوا جا قثاف ی ؟ هقسه هدنزو ريته

 هححسس ا
 قحا



 بابلانم ابجه هکه لاقب رد هنسسانعم تكلیا اسا سد ینوکس كفاكو یعف

 لوق لع هتسانعم رعس روند 4. اق)لطم لعق كاه ) بلهلا ( ا اذا یاثلا

 هنلیق كرب رنخ دوخاپ هنلیق یراق ریوق كن باد یسهلوقم تآ دوخاپ هلیف یلاق

 (بلهلا )رووا ریبعت یچرف هدیکرت رازکید هنن ضبب لزارخ هلکنآ هکر وند
 لحرلا بله لاق HS قلوا والیف كب یسهدوک كل هکر وا بعت ۱

 والی كى ا یسهدوک هدننزو رچبا ( باله الا ) و رعش شک اذا عبا را بابلا نم ابله

 ماع لاقب رونید هلی روم قوچو رونید ءابله هد بؤم رونید هپ یشک نالوا
 عطقنم بثذ رونید هنغریوق شلسک كنسهلوقم ریکرابو تآو رطاا ربثک يا تلها
 رد دو اب ندي یانعم هر ونید هزسو نایلوا لیق الصا هدنسهدوک و هنسانعم

 هد هغر وق وبو رولوا د ض هلکغد هد هالوا والیف كي هرزوا ینیدنل وا رک ذو

 | لاقي ردهنسانعم قلوب یرالیق ندهدوک هدننزو بلج ( بلهلا ) رولوا فصو
 هلتبوطر یسهلوقم دو وغارق باعسو هبله فتن اذا یناثلا بابلا نم اله هبله |
 ءایسلا تله لاقت ردهنسانعم قمردغاپ روم یی ردیپ لوق لع قالسا قلخ ق
 كمرکسی ردي بویمک ینشارا تآو اهباتتم ارطم میت رطموا یدشلاپ ملی اذا موقلا |

 وعه بوروتک دل اعم فدک رو یرا عبا اذا سرفلا بله لاقب ردهتساتعم 8

 هناسلب مبله لاقب ردذوخأم ندلوا یانعم هکرونلوا لاعتسا هنسانعم كلا مشو |

 2 قلو لی ندندب جو هدن زو لیعفش ) بيلا ( مهنشو مهاعه اذا

 ممه لاقي ردهنسانعم كلنا مشو مذو وعه یهسکرو اه فی. یا هبله لا

 ندانعم و ه رفص یا نا بلهم هبلاهلا وا ندا رعس روه شم مهس و مه اته اذا

 زرد رشایا موه یسدنک یرصع یا رعشاریز ردشلوا بقلم هلا بلهم یشات

 ( بالجنالاو ) هدنبنزو لعفت ( لا ) ردبیقلت تعاب یسوا رعشلا فوم دوخاپ

 بلمنا و بلجتف اییلبت هبله لاقي ردهنسانعم قفلو رالیف ندندب هدننزو لامقنا

 نس رفلا بلها لاقب ردهنسانعم كرك اعام تا ےک كن,زبه ( بالهالا )

 هنوناخ نالوا هیرقتم و هب هنحوز هدننزو رویص (بولهلا ) یرطا می اذا
 لاق رولوا دض هلکغد ههزشا نالوا هرزوا دغابتو بن ندنچوزو رونید

 اهجوز نم ةينج* یا بوله ةأرما لاقب و اهج وز نم ةبرةتم یا بوله ةأر |
 [ بولهلا هلا نعل و بولهلا هلا حر ] هبنع هللا یضر ورع لاق ةياعلا ف لاق |

 نالوا هرزوا تبجحم و برقن هنجوز بولوا دعابتم ندهناکیب بوله هدالوا :رقف
 ندنج وز بولوا هرزوا تفلاو تدوم هنسانشا هلغملوا رادان هد هیات و ردن واخ |

 هک ردذوخأم ندیله نالوا هنسانعم مذ و وه وو رد هن وعلم نالوا هرزوا د دعابت

 هدنزو بولسا ( پولیچا ) رولوا ولتیحالص هجدقو مذ ندرخآ فرط يی

 دیو بو و

 ف



 در ۳ ۰۳۸

 | هجوق ولثاب كب هدننزوب هبدشرق هلیاب دیدشت ( ةبش رهلا ) هلوا تفایقرب یک مولط
 | بولوا او و یو هدننزو ره وح هيا همحم یاز ( بزوهلا ) روند هب یراق

 [ روند هشوق ناتلوا ریبعت سڪ رکو روند همود نالوا دددش و دنن یشیرو

 ا (یزاهلا ) دیدح یا ب ربه ثیل هنمو روند" هش واتدح هدننزو ردیح ( ب ب "ربها )

 | هدننزو هجرحد ( ةبرذهلا) رديآ قلاب عونرب هلیدمو یرصق كفلاو ىسك كناز
 ا هدننزو بسح (بسهلا) هعرسو هفخ یا هبرزههب لاقب ردهنسانعم تعرسو تفخ

  كحراش تلج ینمم كبسه لوقت ردهنیسانعم تیافک كعشتپ هکردیفا مو
 لإ لاقي ردهنتسانعم قجاق هدن زو بصع ) بصهلا ) ردهلدبم نداح .ءاه هروک هتان

 اإ .دنزو برض هل همم داض( بضهلا ) رف اذا یناثلا بابلانم ابصه لجرلا بصه
 أ اذا یاسلا بایلا نم ابضه ءامعلا تبضه لاقي ردهنسانعم قمردغاي رومی دولوب
  بضه لاق ردهتسانعم كمرو ا غآ ی ک داد ندوک لهاک ودنکو ترطه

 | روتلوا لامعتسا هنسمانعم قلاط بوشیربک هزوسو دیلبلا یثم یشم اذا لجرا
 1 ( باضه الاو ) هدنزو لاعتفا ( باضته الا ) ضافا اذا ثيدلا ىف بصه لاقي
 ۱ بضتها لاق ردهنسانعم قلاط هب ید رقال بوشب رک هزوس هدرلنو هدنن زو مار ۹

 إإإ نالوا طستم هنزو رپ هدنزو هرج ( ةبضهلا ) ضافا اذا بضهاو ثیدطاق

 ۸ شلوا قلخ ندایقرب هرابکی لوق ىلع دونید هریابو هغاط صاي قچلآ یملاب

 ا نالوا درقنم ندنفارطا بولوا برص ول هو یرویس دوخای رونید هغاط نیچلاپ
 1 ردصوصحم هغلوا هدنفلارا رلغاط نالوا ولقاربط یرزمرق نامه وب و روتید هغاط

 ۱ باضه و ك ردو هرد هدنزو ۳ روک بضه ی روبد هرو هبضهو

 أ كب هدنزو فحه ( بضهلا ) رولك بیضاها يلا مجو هدننزو باتك رولك
 اإ ذود هآ نالوا دیدش و بلصو هنسانعم قرعلا ريثك روید هبآ نالوا نکلرب

 | مغ لاقب روند هرلیکو هرانویق نالوا هجزآ یدوس هدننزو ریما ( بیضهلا )
 | بضیسا لاقب ردهنسانعع قلوا هبضح غاط ( باضبسالا ) نلا ةليلق يا بیضه

 ۶ اتو و اجو تج تولا اسوا وب ووو دام انا لا
 نوروغي هلیعض كنءره ( ةبوضهالا ).* ایضتساو هناکرا تعنع * ةي ور لاق ابضه .
 | ( بقهلا ) ةعفد یا رطاا نم ةبوضها.ممیاصا لاقب روند هیهروب ربو هفل اغاص رپ

 ۱ عساو هدننزو فيه ( بقهلا ) ردهتسانعم همس قالوب هلينوكس كفاقو یحف كناه

 هود و ردا ماقتلا یک غاي ییهمقل یک ران هکرونید هناویحو ناسنا نالوا قلا

 لجرفس ( بقبقهلا ) رونید هنالوا لیوطو هلا مظع ندناویح راسو یشوق
 هد ردهه ردت زو بنع ) بقه ۱ روند هناویح و نااتینا نالوا دیدش و بلص هدنن زو

 كناه ( پکهلا ) رونلوا رازآو رج نوجا كيروب اب قمروط یمحق تآ.هلکنآ
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 بلطم ( برهلاو ) هلنیتعف ( برملا ) دعرسو ةفخ یا ةبلذه هن لاق ردهتسانعم
 بوکروا هزوک هتناین كحراش ردهن سانعم قجاق هلناخف ( ناب ملاو ) هدنزو

 لحرلا بره لاق نوسلوا ك کو نوسل وا مزال رارف ردقجاق بوقروق د وخاب

 دداا بوک هرب قصن كغزاق"رلب عو رف اذا لوالابابلا نم اا رهو اب رهمو ابره

 قاوا یلاقریپ بویاجوق كب برهو هنسانعم باغ رار د هقصت دولا نم بره ةسلوا
 مزه اذا عبارلا بابلانم ابره لجرلا بره لاقب رو كوا لابعتسا هتساتعم

 هنر رفا یا اب رهماتا هت ره لوقت رد هنسانعم قعرحاق هدننزو لیعف تب یا (

 تاعماو هغلابم هدنسهجرد كليا زواحت یدح هدشیارب هلرسک كت هزه ( بارهالا )
 قرهلوا فئاخ ندهنسنرو رمالاق قضا اذا نالف برها لاقب رد هتسانعم كلا
 اروغذم باهذلاق دج اذا لحرلا ب رها لاق رد هن انعم كمك هلا دهحو دج

Eیهسکرو بارلا تفسا اذا و ۱ تب رها لاقت ردهنسانعمقمرواص قارب وط  

 برهلالا هرطضا اذا االف برها لاقب ردهنسانعم كليا راچانو رطضع هرارف
 ہراوط نالک ندوص هلتسانمون ردکعد یحدا رارف ردلعاف مسا ( براهلا )

 هک هن ین هم رک دليا تعرس یغوط هیاعرم دوغا هب هبوا اتداع رول وا قالطا

 رداص یا براقال و براه هلام نولوش هنم و روس وا قالطا براق هاراو هب وص

 كلام هب هنسن رب هکر دقوب یناویح نالک بوراو هءوص كنالف یعیدزاوالو ءالا نع
 عن هلا برش دحا الو هنم برم دحا سیل. هانعم مهضع لاقو ردکعد ردلکد

 4 ردق و یتهسک نالوا ب رقته دنف رط هلل ومأم ینعفنو ندیادعابت بودا فوخ ندندنک

 صوصحم هنماقم قنوو ردکید ردق وب یسهقالع ندکلیدآ اعط رک رشتو ۳ ندنلآ

 هطاحا یرک رکو و یرلقسرش و یهنکشا هلی كناه ( برهلا ) رددنا رعت نالوا

 ( برهاا ) هنتسانعم نطبلا بوت بونلوا رییعت زوح هکر هغای هقفو دا

 یر هدنقو یراک دروس تفح هکر وند هحاغا لوش ندا 1 راک ا هدننزو رانه

 هددشم یاب ( ةيراهلا ) رایدلیا نایب هلا نزد وا رلضعب یو زاردلا كر 3 هب وا

 ( با رهلا ) ردد آ كوص كح وكر صوصحم هنس البق نایذ نب هب راه یب هلا

 اه ( باج رهلا) ردن دلار یاسا هدننزو نسحم ( برهلاو ) هدنزود دادش

 ها ویحو ناسنا نالوا نوزوا هدننزو بشرق ( بج رهلاو ) هدننزو لاج ره های سک

 PIE هح رح د ( ةبدرهلا ( ردیدآ و رب تاج ره و رود هب هنسن اب او

 ( ذبد رهلا ) الية ادع اذا لحرلا بد ره لاق ردهنسانعم لیق ودع كلغ یغآ
 ققروق نسکرو و هنسانعم هزوع روند هب یراق هح وق هدننزو هبش رو ها اب دیدشت ۲

 شو شلروفوا یدوح و هاغل وا یاخ ندتعاعش رهوح نورد هکر ون د دیسک نابن
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 | ردروپشم یعاشرب ( یدیهلانا ) رروب قرهقراص بوشلاص هفرطییا هکر دقج هلوا
 | لاقب رونید هب یشکو کریو هراثکم ول زونس قوح هدننزو یردیح ( ییدیهلا )

 ٠ هیقراومس لد هنندم لاعا هدنزو هی ع ) ةيدهلا ) هربتک یا مالكلا ددیه لح ر

 | هدناهرب رددآ شوقرب هدننزو هزه هي ك ناه (هیده) رددآ وص رب هدنب رقیسهیرق

 | ردرسفم هليا كج وب یرلک دد کجا ربو کج هود یرکت یتعی هلا ادخ رخ هد هفحو.
 | باده هدنزو ناتک هک یسیقلا دلاخ ی دیده ردندیماسا هدننزو هعرح ( هده )

 : dlهدننزو بذح ( تذملا ) ردند | رعش مرشحا ن هبده و ردندن دم ردق و هم |

 صلاخو ء ریکاپ بودبا حالصا هلی هلازاو عطق یندناوز كنهتسن هریاسو جاغا |
 هدیسراف روتلوا غارفا هتفایق نسحو تفاطلو قنور هک زدهتسانعم كلبا تنمو ۱

 بالا نم ابذه هريغو هرعلا بذه لاق رونلوا ريبعت هلیظقل نتساربیاتعمویر |
 رکاب هليا هلازا یرلفیل ندنحاعا امرخو هیلصاو هصلخاو هاقنو هعطق اذا یتاثلا |

 فلا اتع قن اذا لها بذه لاق رولوا صاخو دکرد هتسانعم كليا رادقنورو |
 هدکیرو هدننزو هبا“ هباذهو بذهو لاس اذا *یثلابذه لاق رد هتسانعم ققا و |

 ةياذهو ابنسه هرمغو لحرا بذه لاقب ردهنناعم كليا تعز هدشيا راسو |
 بذه لاق ردهنسانعم قلاغوح یلفغجو وکتفک هديب تعاحو موقو ع رسا اذا |

 ردفدارم هدلوا یانعم هليا بذه هدننزو لیعفت ( بیذمتا ) مهطغل رثك اذا موقلا |

 تا تعرس هدشیاریو هبذه نع: ایذم "یشاا بذه لاقب ردنمضتم یترتک وب نکل |
 تعرسخدو هلی رک كنء مه ( باذهالا ) ع مسا اذالحرلا بذهلاش ردهتسانعم

 قمردعاب هلتعرس یرومن باع“ و عرسا اذا لحرلا بذها لا رد هنسانعم كلا
 4لعاقم ( ةبذاملا ) ةعرس هتلاسا اذا اه ءام ةیاعسلا تیذها لاقب ردهتسانعم |

 (بیذاهلا ) عسا اذا لجرلا بذاه لاقب رد هتسانعم كليا تعرس یدو هدننزو |
 لبا لاش رددرقم باذهم رونید هر هود نالوا كالاپو كاج هدننزو بیراح

 رود هتسلوا باتو صلاخ و یقاص كن هتسنرب هلنیتحف ( بذهلا ) ع ارس یا بیذاهم

 دامو هدننزو یدیه ( ییذیهلا) صولخ و ءافص یا بذه هندوم یفام لاقب
 یدنا وز هک ردل وعقم مسا ندیذجم هدنن زو. مظعم ( بذهلا ) یدنلوا. رک د هکردیف

 بلاثم یتعیبطو قلخ هلتبسانموب " رونید هبهنتسن شاوا متعو رکاب هلغفل وا هلازا

 لاق رولوا قالطا همدآ نالوا مقنمو قاص ندنرودک دنرکو ء رنک ا ندیاعمو

 قوج كباچ كاچ هدننزو هحرحد ( ةبرذهلا) یالخالا رهطم یا بذهم لجر
 هعرس ق نکا اذا مالکلا لحرلا برذه لاق ردهنتسانعم كایوس زوس

 ) هاب ریذههذه لا ردهتسانعم تداعو بآد هلبصقو یسهینب رغصم ( یربذهلا

 | هددهدخ و ےہہک هک روتید هب یدک لوش هد زو نا وقنع ( نابرذهلا ) هنداع یا
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 وکر یک نوزواو بودهلا ریثک یا بدها لجر لاقب روید هب یشک قوح |
 دزوک هلنبتعف ( بدسا ) بدلا لوط یا بدها لجر لا روند" هب شک
 اذا عبارا بابلا نم بده نیما تد ده لاق رد هنس انعم قلوا نوزوا یرلکریک

 ضعبلا لع یطراو روسد هنب رالاد كح اغا یسهلوقم یط را بده و ایده لاط

 بده هک رد حراش ردیعو یبآ ك رجش یرکدید اضف لوق یعو یباغا قاوف قآ
 هنغا رپ ریش نالوا هزاب مد ره بده و ردص وصحم هت رلاد لرش نایلوا یعاربب

 تاسنلا بدهو هلاه رد هده یدرفه یک یارب نوفلیاو مایو ورس روئید

 لع روند هنیرالادو هنیرابوح نالوا ماقا هنماقم قاربی نکل بویلوا یرلقاریپ

 ید رفم یک ضارب نیدغلیاو دوکسو ورس روند هغاربپ نایلوا ضیرع لوق
 بدهو یک حادقو حدق هدشزو باثک ردپادهو ردبادها ی هلاه ردهده

 لاق رد هنس انعف ققراص هرب £ قاجاص بوازوا یرالاد تح اغا رول وا ردصم

 لقیص ( بدیهلا ) تلدت و اهناصغا تلاط اذا عبارلا پابلا نم ابده رجلا تبده
 ۱ ىلع روند هدولو لرو نالوا ققراص قاچاص قاجاص یرفوط همز هدننز و

 بدهو روش روک هدننیهوا نکراغاب هکر وند هنر لکنا نالوا قایاص قاپاص لوق
 هنح رف تروع نالوا قفراصو دویلسو روید هنلوکس و و هنغااص كنا ونا 5

 هدنلکش طویخو طوطخا هکرونلوا قالطا هنشایزوک ناقآ بوتل ربزو روند
 دننک هدنام لعو ردیعما یمرف دکار ی ورع دبع بدیهو ردنا نایرخو لوز

 شارپ هشیارب شلاق ندحوک ندنشیا هدعبنم هکروتلوا قالطا « یک لبو
 یندو هدنزو لتع ( بدهلا ) الیقت ايع یا ایدیه راص نالف لاقب ردهسک شلوا
 بده هدتنزو نامر هللاد دیدشت ( بادهلا ) روند هیسک لیقثو هدنامو راع

 روث د هرلقارهب نایلوا ضی دوخاب هنرلاد تاب نایلوا یعارهب و رد هنس اتع

 ردهیاده ید رفم امناصغا یا اہہا دهو رجشلا بده عطق ساسالاق لاق یک بده
 اب ده *یشلا بده لاش رد هثسسانعم تک هدننزو برض ( بدهلا ) هل اه

 قالا بده لاش ردهنسانعم قعاص دوس كناویح و هعطق ادا یناثلا بابلا نم

 اقانعحا ادا : رثلا بده لاش ردة ساق تمرد هری ن ۵ ۷
 هرب یک قاچاص بولازوا یرالاد كحاغا یغدوب هل رسک كن زبه (بادهالا )

 (هایدهلا ) تلدتو ارناصغا تلاط ادا ةرهشا تبدها لاق رد هتضاتهم قاوا قفراص

 یا بدها رڪش لاقت روند هج اغا نالوا ققراص هرب یرلخاش هدستنزو هار ج

 زونلوا قالظا هنالسرا هدنزو فک ( بدهلا ) ءایده : هو ناصغالا ىلدقم

 دج هدنآ هکردیمما شیروی سنجرب ندنشیرو تآ هدننزو یسیس ( یدیهلا )

 | یشیروب كر هدا كيرحم دفرط ییا ینسثاب قرهسیلابج رولوا ششوکو دهجو
 هه
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 2 روند هماکعو هب یځروس نالوا هغ بوخو اوا شوخ هدکمروس هود
 | د وند هر اکتمدخ راکشبی و تسح ولتمدخ لزوک و ۰؟دلخا نسح یا یه وه

 ۱ روشید هباصقو ةمدلنا نسلا یا یمه مداخ لاق ردیمراو راکتمدخ هل وا اب

 ۱ رونید ههود كکرا ایکبسو تسج ةصاخو روند هناویحو ناسنا كالاچو كباچو

 ۱ ةعیرس یا همه ةفاو عیب فیفخ وا یه لج لاقب هاه ردهسهبه یتَوم

 أ ) بجبهلا ) روند هنجوق كنېروس لوق ییع رونید هننایوح یو نویف یهو

 | تین هتف یه سب رونید هناویحو هناسنا كالاپو میسخدوب هدننزو بغیق
 | ( پاجهلا ) هنسانعم فیفخ بئذ روند هدروف كاچو تسح بمهو رواواشاوا
 | حایص ناغرغاچو روند هاویحو ناسنا كياپو تسج یغدو هدننزو باج
 زا ردقراصوب ندیا ناعل یک وص هدرالوح هدرلتقو یما هک روند هبارسو رونید هیسک
 هکر دهتسانمابه هدننزو باحصع ( بایهلا ) رددآنووارب صوصح هنناییص برعو
 اأ هطوا راردبا ریعت هرذ اکا قلخ ردزوت هدرخ هد رخ ندا ناعه ندنعاعش كشنوک
 لزلزت ( با ) ءابه یا ایه راض لاقي ا یرغوط هم رب هرجا

 | لعفت ( بیا ) عزعزب اذا یملا به لاقي يدهتسانعم .قعالغرا هدننزو
 | ( بئابهلا ) ىلب اذا a تم لاقت رد هتساتعم "قمار بویکسا باوئا هدنزو

 ۱ توی شا هدننزو بنع ( بیهلاو ) هدننزو بابحا ( بایهالاو ) لع كناه

 بای رلن ویو مطقتم یا ببهو بابهاو بئابه بوث لاقب رونید هبوت شفلهراب |
 ردد احا لقعم نب تیبه ردندیماسا هدننزو ریز ( بیبه ) ردندنل رق قالخا

 هدننززو بارحم ( بایهلا ) ردفاضم کا بابه "یداو مقاو هدنش رط هبرذنکسا

 بابهمسی لاش هلوار غاب اعاد ندنقوشو صرح هدنتقودافس کرد هب هک لوش

 (پویهلاو)هدنزوروبص ( بویهلاو ) هدننزو بیبح ( بیبهلا ) دافسلل تا
 هدننزو لیعفت ( بیلا ) هلواررواص قارمطو زوت هدکدسا هکرونید هل لوح هاه

 كناه ( بعهلا ) هقرخ اذا ابی بولا ببه لا ردهنسانعم قعرب كب یاوا

 ىاا بابل ا نمابعه هی ادل | بعهلاش FRE ید كمروس را وط هلي وکس كجو یعف

 | هلکنکد و عرسا اذ ذا لحرا ڪه لاق رد هن سانعم كعرو هلتع رسو اهقاس اذا

 كلادو ىع كناه ( بدهلا ) اصعلإ هبرض اذا هبعه لاقب رد هنسانعم قمروا

 لیوط وه لاق رلرید ناکرم هدیسراف روند هنکر ېک كزوک هلنیتعضو هلی وکس
 نالوا هدنررانک كنسهلوقم دعقمو بوئ و نیعلا رافشا رعش یا بدهلاو بدهلا

 ىلخو هليا لب ده فوم ردهده هلاه یدرفم رود هلوکسویو هغاجص

 ردرسفم هلا لوکسو و هليا قاجص هدهرباس لوصا نکل ردشلیا ریسفت هليا بده

 ۱ کرک تل زا ملنزو بدحا ( بدهالا )لج يا بوتلا بده لاط لاقي
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 تبه نیا نم هدساساو راردیا ظفلت تع هدنظفل یتح الثم بودیا لیدب هیع

 قزلوا زاجم هلیترابع رفاس یا مدق من انیح نالف بهو تعج نیا,نم یا الفا
 انیح ید هدارو هلقلوا موتنلم هلا هیت :یاب اغا دم

 یاونع انع هدن سفت نکل ردلقم هدقاوا انح هلا ریغت بولوا هلت رابع

 اریز ددهحوا قلوا لو هنتغل دعس هرزوا روک ذم هجو هلغئوا یآ ندنآ

 عورش هب هنسن رو ردشل وا عقاو یانیولت هنوکو كفلوم ید هد رال ضعب

 قفط یا اذک لعف نالف به لاش رونلوا لامصتسا هنسانعم كليا ادتنا و

 یا سیلاب تببه لوقت ردهنسانعم قماچ نوجا كمروکو هی نیهکتو
 تب هرزوا قالوا یدعتم هسفس یی هدناونع هتنېه كن رهوحو وزي هنوعد

 به لاقت ردهنسانعم كمەرد نکرروا ق بوبهو بهو رداطخ یسلیا داریاو

 لامعت سا هنسانعم قلوا دواو بئاغ هددم تدم هسکرو رها اذا فیساا

 لامعتما هننسانعم قل زو .هدکنح و ارهد باغ اذا لزا ی لا ۷۲
 ناشو لاح هلل مسك كناه ( ةبهلا ) مزبنا اذا.برطا ف به لاقت رولوا ||

 ىج روند هثس ه راب لیدنم و زو لالا یا دبهلا نسل دنا لاقي رد هنسپ انعم

 هنتلاح یسلوا رکراکو ذفا" پویلشیا ههبرض كحلقو هدننزو بثع رولک ببه
 نالق قاب ندنماکنه رعسو ذوفو ءاضهوذ یا ةبهوذ فیس وه لاش ر وشد

 انشع لوقت روید هب هدودحم ريغ تدم رب ندنامزو روند هپ ینامز تعاسرپ

 ردزباج EEE هر ربخا یانعم یا وپیشاو هبقح یا رهدلا نم به

 هدنع وجو هی رك كناه ( ةبهلاو ) هلیاه ( ذبهلا و ) هلیعف كناه ( بهلآ )

 كناه هبهو هعطقا اذا ةبهو ابه لا هبه لاق رد هنسانعم كمك هلا دیدشت

 هدننزو بیخ .( بیهلا ) ةدحاو:زم یا هبه هتأر لوقت ردکعد « کز ليف

 یشید هکت هیدیدشت كنابو یرسک كناه ( ةبهلاو ) هدننزو باتک ( بایهلاو (
 ابيه سیتلا بد لاقي رد هنسانعم قە ٍرغاب بواک هباعه ندنف وش نکزرو 9

 هدننزو لاعتفا ( باتهالا ) دافصلل بن اذا لوالاو يناثلا بابلا نم هبهو ابابهو

 نسیتلا ببها لاق ردهنسانعم قم رغاب ندنف وت ,دنماکنه :ا ۱ ۶
 هدننزو هلزلز ( هیسهلا ) هعطق اذا هتها لاقب ردهنسانعم كمسکو به ینعع

 هلتعرسو بتها ینمع سیلا بببه لاق ردفذارم هدلوا یا 9 یا
 كليا ناعل پارس هدوللوحو عرسا اذا لجرلا بیه لاق ردهنسانعم كعروت
 لاقي رد هنسانعم كلیا عنعو رجزو قرقرت اذا بارسلا به لاش رد ةنساتعما

 ها اذا مونلا نم بیه لاق ردهنسانعم قءایوا ندوشواو هرحز اذا هه"

 هلبا هددشم یاپ ( یمهلا ) دحشذ اذا شکیلا به لاق ردهنسانعم قازرغو و



 e ل ل س

nmی سس ی و ی و  ~n n 

: a ۳ SOY 

 1 كنکما یا لا كل بهوا لاق رولوا مزالو یدعتم هلفلوا هنسانعم قلوا لب
 | 4 "یا بهوا لاقب رذهتسانعم قلوا یاد هتسنرب نوجا هنسکریو هذخأت نا
 هدنزو رمز ( بیهو )هد زو بین ( بهو ) ردزاجم یعوجم درلتو ماد اذا

 دعقم ( بهوم ) هدنازو بحاص ( بهاو ) هدنرلتزو نامعو نابع ( نابهو )
 ةيق ن ( نابهو ) ردعضومرب هدننزو نیطقب ( نیبهو ) ردندناجر “یاسا هدننزو
  بهو ] ردندارعش هدننزو ناقص ( صولقلا نب نابهو) ردندنیلدم هدننزو نابخم

 ملسوت ) بهاو ( رد زیاج هدر حف كیاه ردروهشم یبا هدننژو بر ) هم ی

 یاوو فیحو قزای هکردیفدارمو هدننزو ليو ( بیو ) ردیدآ غاطرب هدنريد
 ردص وص هنعق وماعد دو تتاعشو مول بويل وا هدناح تج سو تقر کل ردهتسانعم

 یراهلک سوو خو هکدتن رولوا كعد نوسلو یتسالبو نوسات روق ندلیوو فیح
 ةدحوملا فب كب و لوقت ردهتسانعم هاو هاو یدلوا قراب اکا هکردیفلام كنو

 سسکلاپ هوو رطابهل بیوو بصللاب هلاب وواضیا اهعقرب دیزل بيو اهعف ر كن بيؤو
 سکلاب دیز بیوو رهاظلا ىلا ةفاضالاو سنکلاب هربغ بیوو . ءضلا ىلا ةفاضالاو

 ردل وقنم ندیبارعا نبا ربخا هجق وبشاو نالف عقرو ءابلا ركب نالف يوو حلاو
 اد یئآ للاعت قح کرد هتسانعم اراسخ و اباذع یا الیو هلا همزلا یع وج د رلن و
 هدنحورمش بیبللا یتغع یرلبارعا كرلنوو ردکید نوسلق هرحا ءاو ءآو بذعم

 رد هګیو ید یسهلک عو هکهتن روئلوا لامعتسا هدنماقم بحت بیوو ردطوسم
 هرادقم دم ترد یمرکی ندنایکا هدننزو هیع ( هبولا ) ابع یا اذهل ابو لاق

 ردح ورشم هدنسهدام كکم هلی كيم دمو روند

 هدتنزو دوعق ( بوبهلاو ) هلیسهدش كنابو یحف كناه( بهلا ) ( ءاهلا لصف #
 ابوبهو ابه را تبه لاق ردهتشانعم كمسا لي هدننزو یخ (تنیتهللو )
 لامعتسا هنسانعم قعایوا ندوش واو تحاهو ترا اذا لوالا بابلا نم ایبهو

 هتسانعم كيك بوشا هلتعرسو طاشن و قوشو هبتنا اذا مونلا نم به لاق روتلوا
 ( بایها ) ع رساو طن اذا باودلاو ناسنالا نم راسلا به لا زونلوا لامعتسا
 ایه ریاسلا به لا ردهنسانعم كروب هلتعرسو طاشن یخدو هدننزو باتک
 لوق رووا لامعتسا هتسانعم كلك بابهو بوبهو بهو ع ناو طقن اذا اباهو
 هنسانعع قلوا دوانو بئاغو تشح نبانم یا لوالا بابلا نم ابابه تیبه نیا نم

 ضه و انع تبغ نیا یا بارلا بایلا نم اابهانح تبه نیا لوقت رونلوا لامتسا

 دعس هلا هلم4* یاحو ردموسم سەل نع ىع هیاونعانع تبه هر هن

 لدب عنو عمو نح یلدب نع الثم راردپا لیدبت هیاح یتیع رلنآ هکر دیتفل یسهیق
 اح یسهل ق لیذه هک هتل راردنا لید هلفلوا ندقلح فورح رارد محو ځ
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 ( باهولآ ) هنسانعم هدنش یعالشغب ردلعاف مسا ( بهاولا ) روئلوا لاعسا
 هلا ددشت ( ةباهولاو ) هدننزو روبص ( بوهولاو ) هدنزو ناثک هلاه ددشت
 هدنن ز و سلم ) به ولا ) ردهتسانعم هبهلا رثک رد را هغلابه ندنا ها هقلابم اب یاهو

 ءاطعلا یا ةبهوملاو بهولا ريدك لاش رونید هششخم ردرلهما اه ( ةيهولاو ) ۱

 لاش ردهنسانعم كلبا لوق یی هبه هلک كنهددشم یاو تكره ھه ( تالا 1

 هو یر هدننزو لعاقت ( بهاوتلا ( ردواو یرالعفلا اف اریز یک دعتاو نیا 1

 هبل رم ) دبهولآ ۱ ضعبل مهصعب بهو اذا اوبهاوت لا رد هنسأانعم قایشغاب کپ

 هطعا یا هه وم هذه لاقت هنس ادعم هیطع روند 4 هنسن نانل وا ش ع هدننزو

 ینیدلوا عفاو هدنرزوا نامه هلغا وا نقاط کروم هب هب اه نرو لوثو

 لحررو راند آ راصح ر هدنس هیح ات NIE) رهس هد RO رظق ةضافا هرب

 هل رسک كناه هدنو و روت وا ربع كل كل وک هکروند EI دیکج وکو ردد آ٣ 8

 لعف ند هموقرم هدام هلیسانن هرزوا نوکس كنابو یعف كناه ( به ) ردت
 وو رونلوا لایعتسا هن سانعم ددعاو بسحاو O SEY هلا هبهو هلشغب ندا

 تلعف ییبه لوقت رول وا لایعتسا قرهلوا ما لعف ناه ردطد فرم هدنعم

 نالف ینب دربال مدشا هوش هک هلا باسح یب یعی نددعاو یتسحا یا اذک

 نمهصالخ كن هدافوب هد هنوحم نت 2 ج زنم رونل وا ریبعت یاص یخی
 تسحا ردنشلوا هيف رضا تقیقح مح آو قالا هولق لاعفا ےک به دو

 2 ابلاغ و ردلکد یریصتمو ردهلتهح نیس رع زام لق زد هنس انعم ددعاو

 ىنبه لوقت ردةغلوا قالا لصتم ریعض نالوا باوص هدنوو ردیا هیدعت هلوعنم

 ey یبه لاش رلیدلبا زوج رل ضعي زن ربع البو لعف هبهو تلقا

 اذک تلعف یا به راضع و وام عج هلا هلال هوحو وبا نامه یعب ییبهو

 لاعفاو بول وا ندولف لاعفاو ارز ردفلاحم ها نکل رلیدلیا نيت ی رایف

 ردهد رکفافنآ نی وحاا دنع یرلقد) وا اف هنماقم نيل وعفم " ناو نا نام وقم

 هلی ونع تامدقهبهوٌاطخا دقالجر هبههدساسا و اراجناک ابا نا بهدروام هیلعو

 ندنلوق ینلعح یا ءادف هلا بهو نانلوا رک ذ هکردمسم هرس هک عج او موس را

 نم ییامداخ تعم“ هيف لاقو رولوا اب < زاجم هرزوا دورس هحو هکر دذوخأم

 لعحا له ینعع بارتلا هيلع بها له یدینای فقسلا بک و دقو لوش ةمایلا
 ( بابمالا ) ردخورمشهو موسم هدندهدام بیهون و لبقا یا یه لیلا و هيلع |
 هکر د هنسأنعم قلق هدامآو سافت بودا برو N "ییهزاول كشیارب دنن ڙو باا

 بول و تلوهس یذخا قد رط كن هنسن رو هدعا اذا اما كل هبهوا لاق ردزاجم

 . یدن وا ماغدا و بلق هیات واو ىدا بنوا لصا كنو هلو یا داف هل هو 7

e 
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 | «ر بودازوا ینو لوق لع هلوا زلاق وریک الصا هکرونید هیهق نالوا رروب
 نفراج هلطاشنو قوش كتمسق هود هکروتید .هبهقا نالوا ررو كر هیلو رک پوتشود

 ]| ( بولولا) اهریسق قنعموا بكوملا ياست تناك اذا ةبك اوم قان لاق ردیسعروپ
 أ ۱:۱ نالا بابلا نم ابولو تیبلا ف بلو لاقب ردهنسانعم كمریک هدننزو دوعق
 لصاو باوشت هبهنسنربو ع سا اذا بلو لاق ردهنسانعم كلنا تعرسو هيف لخد

 با و لاق 5 یسهدام لصو رولوا یدعتم هلا لاو هیفنوو رد هنسانعم قلوا

 هن رل ريلف نيكأا هدشزو هبلاق ( ةبلاولا ) ناکام انناک هلصو اذا هیلاو “ىلا

 لوصا هتسانعم عرزلا خارف ردنا .دلوت ندنرک وک كرلللوا تبان لوا هک روید

 یرللود كرلنو مغلاو رقبا هبلاوو موقلا ةبلاوو ردهم ثعاب یرللوخد هنناهما

 سلدنا دزو دجا ( بلوا ) ردیدآ مضوم رب هبلاو و ردب ردالوا و لسن و
 ردیدآ هدلب 7 هدنسهکلوا سلدنا هدنزو .هبناج ( هبنا و ) ردهدلب رب هدنراید ۱

 اذا ابو هب .و لاق رد هننتسانعم كلا | عيونو مول هدشزو لیعف ) بي وتلا )

 الو اع و ناجا ردیعسا نطب رب ندنسهلبق دارم ينيتحف ( بنولا ) هتک و

 ( بهولاو ) هدننزو بم ( بهولا ) رد وستم كا ینولا فی رظ نب تباث
 ا تهو لاق ردهتبانعم .یلشغا هدنازو هدع (تیهلاو ) هدنتسنزو بعت
 ةاکح وا هکبهو لقت الو ضوعالب ءاطعا اذا ةبهو ابهو و ابهو هعد وک هل
 باب ید یسهدام ته و هلیلاثم هعد وک ادتا فوم یارعا نعو رع وا

 یسهدام عدو هروک هشنایب كحابصما تحاص ردیشلیا راعشا یتفیدلوا ندا

 واو هلفلوا مقاو ةرنسک و ءاي نيب واو هدنعراضم هلفلوا ندینات باب لصالا ق
 تهو سپ رد غلق حوتفم ىلعفلا نيع نوعا قلح فرح هدعب ردشلوا طقاس

 ىدعتم هلیسهطساو مال هلوا لوعفم ىسهدام بهو ايا رد هن وک لوا ید یسەدام

 روا رلضعب و ردشلدا عتم ندکعد هکبهو هلا ..هدعت هيلوعفم نسهلص هلغل وا

 ردشاعا لقن یتکیدلیا تیاور یترابع الی كبها ىم قلطنا ندیارعارب العلا ی
 :هیدعت هلنیمضت هنس هلک لمج هدحابصمو ردیبهذم هیوبیس لوا لوق هک ږد :حراش

 صف مالک مسی ۸ نکل ینلعج یا كمادف قلا یهو لاقیاک ردموسرم ییملیا
 هد ةثحابم هلا لضاف هدنص وصخ شش ینعی هد هبلاغم باب ىلعف به وو

 یا رک ءاهلا حب یا هعدیک هی هبهوف هبهاو لاق رونلوا لانعتسا

 فرح هرزوا روک ذم هحو یف كع هدنو ةبهلا ق .هبلغ ادا ءاهلا نیت

 هلوا باب هلغلوا لتعم و ردینبم هنلصا یرسکو ردیئبم هاه نالوا قلح
 ردنعضم هک رد هنسانعم یتلعح ررید -ءادف هللا بهو رلب رعو ر دلکد لوقنم

 هلی هخیص یضام ناه هلغاوا نیضتوب هک رید ح راش یدنلوا رکذ هکەتت
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 وص رب صوص هنسهلیبق نزامونب هدننزو یزج ( یقولا ) ردیدآ عضومرب ردزاج
 ندا لوخد هنسهجمد آ هناست ج ورف ردلعفا ندنسانعم لوخد ( بقوالا ) ردیدآ
 رک ذ لاق رولوا یشان ندنماوقو توق یک کرک هکرونلوا قالطا لسان تل ۱

 دتسهآ هلا ( نابکولاو ) هدننزو دوعق ( بوکولا ) تانهلاق جالو یا بقوا
 ادا یناثلا بابلا نم انابکوو ایوکو لحرلا بکو لا ردهتسانعم كيروب هتسهآ

 رد هنسانعم قلوا هنر ز وا كديا ر هشيمه و رک ذیساک بکونا هنمو ناجردق یشم "

 هبیاسنا هورک كولبرب هدننزو دج ( بکولا ) بطاو اذا سالا لع بک و لاقب

 هکر وند هنهورک شخ هرهود لوق لع نوسلوا هدا رکو یراوس كرک روتید

 هتسه ۲ ابداع ر ول وا رمیعت یالآ هدير هل وا هتساراو نیس یریدنک و یرهود

 ردندنو قالطا بکوم ه یهاشداب یالآ الا ردهیمست تعاب یراربس هلثنوکسو

 ( باکیالا ) ةن زال لبالا باكر وهوا ةاشموا انابکر ةغاح یا بکومق رم لاق
 بکوا لاقب ردهنسانعم كمك كج هلی هللا رنا بولیشوق هبکوم هدننزو باجا

 هفعوق لوق ىلع ردهنسانعم خاب هغجوا بوقلاف شوقو بکوا مزل اذا نالف
 رتاطلا بکوا لا ردهنسانعم قعراچ هتن رب یرب ی زادانق ییا هدقدنوط رو
 لاقب ردهنسانعم یقلراط ییهسکریو عقاو وهو هیحانجم برضوا ناریطا ا ادا

 لع كمك هجر ارب هلا بکوم هدننزو هلعافم ( هک اولا ) هبضغا اذا االف بکوا
 ربارب هلا بکوم دوخای كلا باتش هغلشوق هرلنآ یتعی كلیا تردابم هبکوم لوق

 مهعم بکر وا مهردابوا مهریاس اذا بکولا لجرلا بک او لاقب رد هتسانعم ك

 بظاو اذا مالا لع بک او لاقي ردهنسانعع قلوا هنیرزوا كشيارب اغادو
 تکو لاش رد هنسانعم قعروط بولیکید هرزوا قایا هدنزو ب ر.( کولا ( ۰

 بکو لاق رد هن سانعم كل ریک هلنیتحف ( بکولا ) بصخناو ماق اذا اکو لح لا
 ردهنسانعمقمرا رق هلغلوا هدیسر هلاک امرخو حمو اذا عبارلا بابل نم اکو تولا:

 امرخ داو هدننزو لیوا ( بیکوتلا ) جان نيح هنول دوسا اذا را بکو لاق

 كنهقاو بکو ین: رتلا بکو لاقب ردهنسانعم قفلهایس هدنفو ینیدلوب مضت
 اذا ةقانلا بک و لاقب رد هنساتعم كليا دنب هعقص بيرق هنر یرپ یرلغاب یس هغ

 هکرونید هیامرخ لوش هدننزو تدع هلفاک دیدعت ( کولا ) براق
 هدننزو ناتک هلفاک ددشت ( باکولا ) هلوا یفلهایس یول هلغلوا هدیسر هلاک

 نزلا ریثکلا یا باکو لجر لاقب روند هبیشک نالوا نزلا ربثک یک می |
 ردلعاف مسا ندبکو نانلوا رکذ ( دبک اولا ) رد رعاشرب ندنسهلف لیذه باکوو

 بولیکید اعاد هکردلوجم هب هغلابم دوخای رد رابتعا فوصوم یینأت هسا ۸:8 کک
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 واو هلا بکو م اد هوس هين لعاف مسا ) دیک اولا ( ردت رابع ند ةد یجروط ۱ 1
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 و لبقا اذا لح را بقو لا ردهتساتع فلک بودل لایقاو .دخ ول یرفقاب

 و لخد اذا سانلا ىلع مالظلا بقو لاقب ردهتسانعم قععب قلوک ارقو
 یاو تباغ اذا بوقوو ابقو سما تبقو لاقب ردهنسانعم قاب شنوک بوقوو
 3و لعد ادا ها تقو لاش ردات وط یا هک رد هتسانعم "كمریک ةو
 ماق اذا ربا رد نم هاتعموا الا[ بقواذا قتساخ رش نهو ] لاعت هلوق هنمو
 ` قوقوو ردرق دارم ندقساغ هروک هلوا یانعم سابع, نا نع هربغو ینارغلا هاکح
 دارم ندوقوو رد رک د دارم ندقساع هروک هیات یانععو ردقلوا لخاد هفوسک

 ۸و ک قالطا قساغ رق کرد مخ زنه ردشعاب ,دج رف لواند هکردبراشتاو مایق
 ندناقسغ نالوا هنتسانعم نالیس قالطا قساغ هرک ذو رد بم هنيا لطم یلاع

 3 دنلوا ر کد ییدلبا نالیتس هح رق هن وک دب تل1 شاک ههو ورد واخ

 ۳۳ و وو هرم (ةفولا) ردرل عطا دارا ید راك ياف
 هب هجناب كوپ نالوا هدردناخ ضعبو روند هکیادو هزوقح نانلوا رک ذ هکردند رقم

 هتفرط لاشوب هلوا كلهکلوک بویمربک یوئرب شنوک هورصا ندنآ هکر وند
 نهدلا ةبقوو دبرثلا هبقوو رولوا هحاب نالوا هدرلتاق ىغاشا دوخا یرغوط
 تدروقح یراکدتیا هتسهتروا نوجا كلبکریا غاي نداق نانلوا عضو ايو دیرت

 اذا لج لا بقوا لاق ردهنسانعم قمقجلأ هدننزو باجا ( باعالا ) ردترابع

 هلخدا اذا "یثلا بقوا لاق ردهنسانعم كلغا لاخدا ههبقو یهنسنرو عاج
 ( یقولا )هن انعم هعدو روند هنفجو رطاق هدننزو رارمم ( بقیلا ) ةبقولاف

 روند هیسک نالوا نوکشود هتفلاو سناو تب اعاد هللا رلقجا هدننزو یدرک

 ییوص هدننزو بارحم ( باقیلا ) حملا یا باقوالا دبععب علوم یا یفو وه لاقب
 رلدلو قجا اعاد لوق لع هوناخ زفجو قجاو روند هیسک نالوا رګا قوح
 at ریس ) رونید هنوناخ نالوا ج رفلا عساوو روند هنوتاخ نالوا رروغوط

 نیب اولصاو یا باقیملا ربس اوراس لاقب روت د هکعرو قرهناق هیمصک یزدنوک
 ی هکر دندننارییعت مانشدو بس هدیرع نايم ( باقیلا وت 3 ليلو مو

 1 ) ةبقلا ) رولوا كعد ولغوا لاطسو هکردندنسانعم باقیم نانلوا رکذ ردتیسن

 كنبزوق كححوک كب روند هنسهام رب نالوا لوب كنيسق نویق هدننزو هدع
 هدننزو بيع ( تیقولا ) رریدرابقرقو ات روند هعق 73| هم هيام ریپ |

 هر وک هتنابب كحراش روند هزاو آ ندا روهط ندناق یس داخ نکررو یک ة تاب

 هکروند لەك قجاو هلا يخف كنءرمه ( باقوالا ) رولوا ید ردصم هدانعم و
 یسالوقم ترسو ترخ هک رو سام تیبلا شاخ باق واو ردعح ندنظف) بقو |

 هلا رمصقو هدننزو ءا رم ( ءابقولا ) لک تفکر لاو كلموحو ہک ندیامآوا

 رد زاچ



 ۳۹ رددن-انعم كلبا لاخ دا هما ی هتنسنرب هرجا هنسن ربو رولک مزال تیوب د يوو 1

 سا نداعا هدننزو سموم( بعولا ) هلک هيف دانا یا قز "ما تعوا

 تیدلبا هن و عج نه اوا اوعج اذا یانیبغ وم 9 لاشهنم و ردلعاف,

 ( باعیتسالا ) هنع دحا م اب م یا [ نيفص یا .لع عم راصزالا بعوا ]

 لوش هبعو یک EN لاقب ی قل آ بویلح وآ ییسهلج كير ید وب

 هدننزو باط و ( باعولا ) رونلوا رعت یمالباق هک ردذوخ ام ندن و یاب هطاحاو
 (بیعولا ) یی رک بفک ردبعو ید رفم روا قالطا هیدعساو عضاوم ندضرا

 لاقي هلوا ردنا بعو هییش ناتلوا عضو هنجا هک روت رب هدست عساو هدننزو ریما
 كم رس نالوا دنر دق: ةدهع ت رب رغو عساو یا بیعو «ااو بیعو تب |

 رارد بیعو ضک رب رب سرفلا ءاع هدر كيد یدلک ردا افیتسا ینعومج كنس هام ||

 هيث ندنا باعیتسا یتعوجم كئي شر ریل لعفا هدننزو برقآ ( بعوالا )

 ح راشلا لاق هناف یا یرحا یا اذکل بغوا اذه لاق دنمو رولوا فصو

 رک لایق هنمقیام لک ج رخ نا یرحایا [ ءامل بعوا عاجلا دعب همون ] ثیدطاقو

 رود غ لوکس كنهمضم نيغو يصف كواو ( بغولا ) هیصقتسیو
 هنسهل وقم كفش قفواو ت و ترخ كناہساواو رددوهعم ف رظ نانل وا رییعت را رخ

 لذرو مثل و هبامورفو روید هیسک ندبلا فیعضو رونید هیسک زفعو قجاو روډ
 یرعض قیدض رولوا دض هلکغد هب هود کرا نامزیدو یراو روند هصت

 باغوو رولک باغوا یی ردراو.داضت هبش هدتقیقح نکل ردیبم هنسهلباقم

 لد هداسو قجحا یدو هلناعف ( هبغولا ) هاباه زدهبغو نوم یک باطو روک
 ردهنسانعم قلوا لکیهلا مظعو یریا هود هلیض كواو ( ةبوغولا ) روند هبیشک ||
 كفاقو یصعف كواو ( بقولا ) منع اذا سمالنا بابلا نم ةبوغو لما بغو لاق |

 رولیکر یا ییوص رومی هدن آ هک رونید هروقح هع وا قلخ نالوا هدرایق ضعب هلی وکس

 هدنز رط وبوق نالوا یرادقم تماقکیا دوخای تماقزب هد لایق نیعلاب ضعب لوق ل2
 نالوا هدد بقوو رولوا عح وص هدنآ یک هعنصم هکر وند هروقح هعوا قلخ

 نیش تی لا بقوو یک یرادوقح كتاب زوماو دزوک روند هراروقح

 هلاحلا ؛بقوو رول روقح كب هدنآ نالوا ولشای هکر دراروقح نالوا .دتس وا یرزوک
 رد صم بوقوو بقوو روند هنبراکلد فا قواو كا كنءراقمو كخرح

 بابلانم وقوو ابةو "یشا بقو لاقب هنساغعم قاوا دیدبانو ئاغ هنسنرب رولوا | "
 هیامو رفو قجا یا بقو لجر لاش روید هیشک هباو قحا بقوو باغاذا یا ||

 دولوا ردصم كلذكو ىد لذن یا بقو وه لاقب روید هیسک یدو لو
 هورو بقولاق لخد اذا ابقو لجرا بقو لاق, هنسانعم كمربک هروقحرب



 | لتق دوخاب هدکدلیا تافو هسکرب راب عو یدنلوا رک ذ هک هتن ردیعح كبطو هل رسک
 [ حوو :دام ندتساضها هکهنسانعم یدلاشوب یرامولط را رید هیاطو ترفض هدقدنلوا
 . (بوظولا) ردکعد یدتک بولیکح یساضعا حاورادوخ ای یدلیا جو رخ یرلمد نالوا
  دوخاب قلوا هدرزوا كشيار هشیمه هرزواقمالوا كفتم هدنب زود وعف هاب اهمحم یاظ

 | كیهسک رب ردهنسانعم كلبا تموادمو تمزالم اکا اباد هلکلیا ما رنلا و دهعتیشیارب
 | ماد اذا یاثلا بابلانم ابوظو رمالالع بظو لاق یک تموادمو تمزالم هنتمدخ

 هيلع بظاو لاقت ردهنسانعم بوظو هدننزو هلعافم ( ةبظاولا ) همالو هموادوا

 وا یعر تاعفدلاب هکر ونید هرب 9 هدننزو هبوهو» ( ةبوظوملا ) بظو یتعع
 قم. وفیعرااب تلوود یا ةبوظوغ ضرا لاقب هلوا شماملاق یرثا ریاچ الصا هدنآ

 NERE ) ردذوخأم ندهین دوخاي ند هم وق رم یانعمو و ءالک اپف

 لاق هلوا شلوا كاله یلام لج هیامدص نامز بئاون یردیپ هکرونلوا قالطا
 ا ( بظوم ) هلام بئاونلا تلوادت دق ناک اذا بوظوم لحر

 ارز ردذاش یک یظفل قر وم یس هک بطظوم وب شا و ردعض وم رب هدن رق هم کم

 نالوا ولقنرط نوتب هدشنزو هرج ( ةيظولا ) ردقنوا یک دعوم نالوا سايق

 نال وا نکنک یک قاحم قارطر هدننزو راربم ( بظیلا ) روند هنچ رق كناویح

 هلقایا هدننزو برخ ( بظولا ) هتسانعم ررظ روند هنشاط قامقح رودمو یرموب
 ( تعولا ) هط و اذا یناشا بابلا نم ابظو هبظو لاقي ردهنسأنعم مرطو تكفکج

 اءو بعو لاق ردهنسانعم قلآ بویلح وآ عوج كئاشرب هدنزو دعو

 رد ردصلاب هیت کود هعسا و قیرط یعوو عجا هدخا اذا یابثا بابلا نم

 تدون هل منک كنءنمه ( باعیالا ) رده يس ةظحالم ییدلیا هطاحا یلییس لها
 كمردک ربو هبع و ىع ةبعوا لاقت ردهتسانعم ق 11"بویلح وآ عوج كئيشرب

 قمر وقو كمك هما ینەنسنرب وهمج ادا*یشلابعوا لاقب رونلوا لامعتسا هتسانعم
 یدلپا عطق مال ابینن ورب عل هلص اتسا یا عذطا تعوالاقش رون) وا لاما

 هدنون و

 | (تصولا) ردلخ اد یرلقلارآ و قعرب هب روا روند هْغلارآ ہیک هب هنایس نلدقم رب 5آ

 | واو ( بطولا ) روشد هاویحو ناسنا نالوا عاجوالا ربثك هدنزو مظعم
 | نالوا هجهدایز ندنآو هدنشاب یکیا هک روند هنمولط دوس هلیئوکس كناطو یف
 1 بط و رود هوکش نالوا ندنتس زد یزوف هک دن ردب راق دپای ندنین رد كن وی

 1 عج و رولک تباطوا و هاب سک دواو رولک باطو و رولک بطوا یعج كتطف)

 | یریاوروتلواقالطا هیسک شارتانو مادنا تشردو هدنک بطوو رولک بطاوا یا

 | هوناخ ولهع یریاو هدنزو ءا رج ( ءابطواا ) رول وا یکمولط هک رونل واقالطا هبهع
 . كواو ( باط ولا)یدتلا ةيظعلاىا ءابط و ةأرما لا رونل وا رعبعت ول هم مولط هکروتد
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RR قاوا وات وا 7 ھل رسک كیم ره ) باتسالا ( جو اذا e نم 

 نالوا قوح کو ی و سس وه ) بسوذا ( ترس و ن٤ ضرالا» ترس وا لاقت

 با ريم ( باسیلا ) فوصلا ریثک یا بسوم شک لاقب رونلوا قالطا هحوق
 هنسایم تبط را ع رج روند هنغوروق هم رخ شلوا تطر یرادقم قائ ییا هدننزو

 ) تشولا ( ردبدآ وص ص وصح هنس هلق میلس ون هدننزو ید یسو (

 لب رع و و زود 4 ه وه نالوا نىلاق یعوبق هل وکس كن هوم نیس و یحف دواو

 كره ۲ تاشوالا ) رد هنسانعم الا طیف کردو غا نت

 طالخا و شابوا روند هسان یسهلوقم دنول هیامو رف مت ند هفلتحم سانحا يخف

 شابوالا وا باشخالا لب باشوالا مه لاقت هلک كواو ردد رفم شو هنسانهم

 تباص وا یج رواد هضمو درد هلیح# دداصو دلواو ) بص ولا ( طالخالاو

 قلوا داد رد و هر رول وا ند تم بص و و ضٍص یا بص و هب لاش ۹

 لیعش ( بص وا ( ص ص اذا عبارلا بایلان ھ اصو لحرلا تصو لاق هنسانعم

 قوا لاا درد و اکو تونل هت هد رلز و هدشنزو لعفش ) تبصوتلاو ( هدنزو

e BY}دو باحا ) باصب الا ( بص و یی تص ولو لح را تص و لاقت  

 رول وا یدعتم هنسانعم قا هتسخو بصو عب بصوا لاق رد ةدساتعم بصو

 لاش رد هنسانعم كلا تم وادم هرز وا هنس ر و هض ما یا لاعت هلا هبصوأ لاق

 قلو | یدالوا ولض مو ولتلع كنهسک رب و هر ۷ اذا ىلا ىلع موقلا تبع وا

 یی هندن م كنهقانو یاصو دالوا هلدلو اذا لحرا بصوا لاقب رد هتسانعم

 لاق ا یوا رارقرو تيان هلاح ىلع E هلسس ضراوع هنوف

 نکل ردموس س هارو هد رون هج رک اهمعت تس ادا مش ةقانلا تنص وا

 هات تسصوا و ماد یا ۳ و الا میش بص و هد e و E تاهما

 شل وا ذ وام لندن اعم تموادم 7 موڈ رح هدناونع 7 هیص وم یهف تبصاوو

 تاصا و ردبل اغ قل وا ب رطصم ندنف دل وا هل ا و: ءع یدعتم هد را دخت رزل وا

 تشو ماد اذا " خا لا بص وا لاقي رد هتنتناعم قلوا راداب و ماد هنسذ رپ اقلطم

 زواک یاصو یج رود هب یشک نالوا ضد مو Ea هدننژو فتک ( بض ولا )

 ماد هدننزو بوح و ) بوص ولا ( یک عاجو رواک باص وو ی 3 یعاحوو و

 ماد اذا یاثلا بابلا ع نم اب وص و "یشلا تص و لاقت رد هن سانعم قلوا تیالو

 لاش رد هنسانعم كلنا مامها و دیش هل زوک 6إ ا هنبرزوا تكشبارو تو

 تا هدننژو هبحاو ) ةبصاولا ( هیلع مايقلا نسحاو بظاو اذا حالا لع بصو

 ردذ وخأم ندنسانعم ماود هیلوا یبتنم هلکتک هکروتل وا قالطا ههزاغم نالوا دیه ||

 کهدننای قمراب هحرم هدننزو بصن ( بص ولا ) ادح ةدیهب یا ةبصاو ةزافم لاقل ||
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 زی ادم قیدلوا يو هدقدلحآ ق مرب هابس هلقمر شاب هک رد من تا

 روتر هنت رعآ كنید و برقعو هرافو هتسانعم تسا روند هردو روئلوا ريب

 (برولا) یک تسا روند هنوک یدو دننزو هبرح ( هبرولا ) رولک باروا یی
 تک (برولا) روند همادنا و وضع هک رد هدنبس هلک برا اک ل واو
 قلاصو شوک و دساف یا برو 0 لاق روند هیهتسن شلوا هاو دساف هد ژو

 رطع + + رم یا برو باع لاش هیل وا لوفأم یرطعو ضیف هکر روند هد ولی

 هان اب انک e نایلوا قلغم هدنشزو لیعفت ( بیروتلا ) روتند هرط دسافو

 هنع یروا یملا ج نع برو لاق ردهتسانعم كليا مایا و هب روت ند هنسن وب

 ردندح و 5 ِ هتسانعم راهظاو فدك یسهلک تاحابم هداروب تاحابلا تاض راغلاب
 قلوا ءابت و دساف هنن رب هلنیتخف ( برولا ) ردندنسانعم دابف یرتاسو هداموب
 :دق رطرب هدرتاسل الاح دف اذا عبا لا بابلا نم ابرو "یملا برو لاق رد هتسانعم

 (ةبراولا) زدندنسانعم داسف وبشا نعریبعت برو هيٽ 1 لئامو :قحاق یرغوط
 .هاهاد یا هبراو لاق ردهتسانعم كليا هرابودو هلیحو كنر هیسکر,هدن رو هلع افم

 -ردهنسانعم قخآ هلا همم یاز (" توتولا ت رولوآ نوعا 2 او وو لانو

 بوزو هدننزو,بارحم ( بارلا ) لاس ادا یناملا بابلا نم ابوزو ءالا بزو لاقب
 ردیرعم ندیسرافو هددنع رلطعب هتسانعم نادوان روند هغولوا ردتل آ مسا ندنظفل

 هک را وج ر ءالا لب پا" ری هدیسراف ردقفلوا بی ردت: هلا هرمه هرکصتدیم یتعب
 3 نوا تای كجا یسهکریم ارز ردکم دهی لو ییوص
 رلیدید بیزأم هدنعج ندنهجو رلیدید پا ریتم بودبا ج زم هدعب ردرضاح سما
 هتسانعم ناب رج بوزو هکیدلاق رددراو ید نیزایم هدنعج هک رد ح راش هبا هزه

 رکذ ید هدنسهدام بزا ینو تلوم ردتحاح هب هفلکت تاق جاقرب ۰ کف وا 1

 قذاح .صل رونید اه یرغوا زوآ" و زو ناتک- هل از دیدشن ( بازولا ) یدلیا

 هدیس زو تاحصا ( بازبالا ) قذاح .یا بازو سل لای راقا یک وص هک هتسانعم

 بهذ اذا ضرالا ق بزوا لاقي ردذوخأم ندیوزو هکر د هتسانمم كروب بوزک
 هن ماتم تاب و ماگ روند هوا هب وکس تنسو یرسک كواو ( تسولا ) اب
 ابسو ضالا تسو لاق ردهتسانعم قلوا قوح فا كرب هدننزو دعو (بسولا (

 كنيغاشا كني وق هکرونید هزه لوش تسوو امشع رک اذا .یناثلا بابلا نم
 دنسکود بودیا طبض ۍغاربط هک ۷ رولیناچ هتدد هلغلوا نکلک ودو كشوک یغاربط
 لوا تيا رارید هزرح هدزلراید مزب رارید هزبرخ قلخ روم هکو هلوا عزام

 بوسو یج كتظفل بسوو زالوا هدرلیوق زوکویو راردا ندشاط هدراراید

 ابس و توثلا بس و لاق رد هنساتعم كفل رک هنسن رب هلنیتحف ( بسولا ) رولک

 ےس سا

 پابلا نم
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 نو وار هدنوکو هم لا اذا اجب و هيلع هیح و لاق رد هتسانعم قاف بجاوو مزال

 هسوكرو رابلاف ةدحاو ةلكا لکا اذا لحرلا بجو لاقب رد هتسانعم كليا ماعط

 قمردسقل 1 هنلکا فالو ماعط نو وارب هدو 1 دوخاب یلایعو دالوا ۱

 نویقو رابلا ىف ةدحاو لک ١ مهدوع اذا هسرفو هلایع بخو لاق ردهتسانعم

 دقانلابح و لاق رد هنسانعم قعاص ه رکرب مال غ اتش ترد اک سهل وقم هقات و ۱

 ردهتسانعم قلاق هدنامرد بولیرویو ةدخاو :مالا ةلبللاو مولا ق ام ۸ اذا
 هک ردهنسانمم قلوا دقعنم زوغآ هدنسهع كن هقاو تیعا اذا لبالا تبحو لاق

 ( باجتسالا ) دقعنااذا ةقانلا عرض قأبللا بخو لاقي رولوا زاثیا لو و راردا

 هد نازو هفیظو ( ةیجولا ) هفخسا یا هیجوتسا لاقب ردهنسانعم قاقشا
 ینیدلوا ق دانم ها رشالاب تی هک ات 4 یا هتیح و یه لاقت ردیفدامو ۱

 بود | ریشا یادقر یرادتم ۵ زو نک ۳1 0 ووا ق ةالطأ هبارتشم * ی

 تیفوتتسا دق هدک دلیا افیتساو ذخا اما ها 9 یتسازنشم "دلج هتسح هتریح

 لوش ندهنسح لاعا ندهثیس لاعاهل مک كجو یعض كيم ( ةبحولا ) ررر د كيج و

 لاش هل وا م زلتسمو > وم لوحد هح دوحاب ریهجح هک رونل وآقالطا هب هیظع و هریک

 (بحولا ) ةنلاوا رانلابج ویلا تانسلا نمو بونذلا نم ةرييكلا یهو هبحوم هذه

 قمانیوا كروب هلاک رح ( نابجولاو ) هدنزو بیع ( بیجولاو ) هدنزو برض
 ثدحم ( بجولا ) قفخ اذا انابجو و ابیحوو ابجو بلقلا بجو لاقب ردهنساتعم
 ( باجولا ) روند هبهقان نیا رازدا هلغلوا دقعنم زوغآ هدنسهم یخدو هدننزو
 ققروق هدننزو همالع ليج ددشت كلذک ( هباجولاو ) هدننزو دادش هلهج ددشت

 لا ردهنسانعم قلوا ققروق هلص كواو ( ةبوحولا ) روند 4 ىك نابحو

 مسوم ( بجوم ) انابج یا اباجو ناک اذا شمالا بابلا نم هبوجو لج زا بجو
 مسا كماردا مرح رهسو رد دآ هدلب رب هدننايم «اقلب هلآ فی رش سدو هدشزو

 «الاعقانم رونید هرارپ كجلک | بولیک را وض هدننزو باتک ( باجولا ) رذیعدق

 هدننزو با رغ هللا ےل یاح ( باحولا ) ردهلبا توکس ندند رفم فوم هنسانعم

 هوس هلیخف كلادو كواو ( بدولا ) ردکلهم هکرددآ تلعرب ضوصخم ةن هو

 لعوه لاق ردنرابع ندتلوا ناشد رو ب رططم لاح كنهکرب هک رد هتساتعم لا
 هرهنکشا لوث هدنزو با رج هلا همش لاذ ( باذولا ) لالا هوس یا بدو
 هراب ةراپ تقو دعب بودا عضو دوس هنیرلخما یسهفناط باعا هک رود
 باذ و ردلکد ع وم“ یدرفم كتلك اذ و وفا و رردنا کا بوارغوط

 هشیاروناج یشخو هدننژو برض ( برولا ) رود ةت ریلوف تنسهطناع ییزآ
 ره و رابرت ا و وضع و نود دغلا را كنب راککو کیا کیا م 0 نوت
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 رو 1 هک دوو هدع ( ةيلجاو ) هدنننزو دومق ( بوخنولا )هلو
 ندقلوا منال هلیهح و نکمو تاوبادآر هک رد هنتسانعم ی مزال یک هدعودعو

 هدرباضب ثفل وم مزلاذا يناثلا بابلا نم هبحو هوجو یمفلا تحو لاق ود را

 كواو (ةحولا ) ردعوضوم هنساتعم عوقوو طوقس یسهدام بوحو هرزوا یابی

 طقس اذا هنحو بح "یملا بحو لاق رد هنسانعم كعشود یک كیيجو ی ےف

 كئيش نشود بولقب لوق ىلع هکعشود بولق ها یلروک رولوا مسا هبجوو
 طداعل تععس لوقت یک یسوتلروک انب نالوا مدبنع رود هنیزاوآو هتسوللروک

 نوت وارب نامه هدرامو ليل هبحوو طقاسلا توص وا ةدملا عم هطقس یا هبحو

 نویوا صوصح ققو رب هدنعاس ترد ی کی لوق لع روند هکلیا کا ماعط

 قلخوق نوک ره الث رود هکلعا.ماعط لکا هدرون رم تقو ینتربا بودا

 ةبج ولآ لك ايوه لاقي يک كلبا نوب وا هفلشوق ندقلشوق بودبا صیصخت هتقو
 بج ولا ) دغلا نم اهلثم ىلا مویلا ىف هلك ا وا ةرم ةليللاو مولا ف هک الا ىا (

 لاقب ردهتسانعم كلغا بورع شنوک هدنزو دوعق .( بوجولاو ) هدننزو بر '

O SLANE PET مو . a2 - 

 زدهنسانعم قعا ىرجا بونلروقح زوكو تباع اذا ابوحوو ابحو سما تبخو
 ودهتسانعم كلا دز ندهنسنرب یهسکراپ ییهتسنرب و تراغ اذا نیعلا تبحو لاق

 بجو لاق ردهنسانعم كليا ماعط نو وارب , نوک رهو هدر اذا هنع هبحو لاق

 بجو لاق روتلوا لاعتسا هتسانعم كلواو رابنلا ىف ةدحاو هلك أ لک | اذا نالف

 لوز بولوا دقعنف زوغآ هدنسد# هک نود هبدقان لوخ بحوو تاماذا نالق
 كواو روک باجو یعج روند همولط كوي شلبی ندنتیرد هکتو هیلیارارداو
 قواو روند هب یشک نابح ققدوقو روند دیسک نفمکیسو قحا بجوو هبرسک

 رسک كنهزمه ( باحمالا ) روند هلودکوا نانلوا نییعتو عضو هب هنایم هدقعش راد

 ال بحوا لاشو همزلا یا هبحوا لاقى ردهنسانع» قلق مزالو بحاو ی هتسق رب

 هل رابع اباعوو ةَبحاوم عیلا كل تخوا یعومم ر رخ هدار وب كلةمزلا یا عیلا

 هراذخأم راسو برعلا ناسل هدعب ردسشماللا یدصت ید رح راش بولوا موسرم

 توشم هلي رابع اباجوو ةبحاوم هبجاوو ابابا هبحوا هدنسهلج هدقدنل وا تغجارم

 هبجا وم ندننزو هلعافعسپ یدلوانیتم یفیدلوا عقاو هطقس هدن هست سوماقدلغلوا
 قجلوا قهس«هغهج دوحای هتحهسکرب باخما و رول وا هتسانعم باج اید باجو و
 تاغیسلاوا تاسلا نم بج واب ینآ اذا لجرلا بجوا لاقي ردهتسانعم كلشيا لغ

 زدهنساتعم قغانب وا ینکر وهل یساقل ا, تلاح یک ةشیدناو ف وخ كن ەسكربو رانلا وا دنبال

 لاق ردة ساتما كلبا .ماعطنووا رب نوک نهو هقفخا یا هبلق هلا بجؤا لاقي
 يدوب هدنب زو لیعفت ( بیجوتلا ) رام]اق ةدحاو ةلك ۱ لک ا اذا لجرلا بجوا

 صا ل

 مزال
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 رک ذ یدد رلن وسلیا ماکت ۱0 اسل ريج رلثلک هبهدلب مات رافظ نالوا رقح یاب

 باتک ( باثولا ) یتا ردرما لف ندیوئو هیرمنک كناث ىه 7 نا اوا
 دعاقم لوق ىلع هنسانعم شارف روند هکشودو ردهنسانعم رب رسو تم هدننزو

 نابترم (نابنولا ) رولوا عج یسهلک باتو هدنروصوب ردراهاکنهشت هکر د هنسانعم
 رقک هداهجو كنحو ارغ بوروتوا هدنرب هک روند هریساو ههاشداب لود هدننزو
 قشموو زود هدننزو رمتم ) بیا ) نع و دعش كالم ی ا E م لاق دل وا

 یژنک | هنسانعم نفاق لحر روید ةمدآ ناغا رو, هنسانعم هرس را روند هر

 یک هو روند ه یشک ندا تمزالم هغمروتوا اعادو رولوا فصو هرلتآ

 دح و ردب دآ وصر صوصح هتل یه هدابع هد زاج تی و روند هر هیکسکوب

 ءا فصار ورس هده رونه هنن دم و ردندآ وص رب نجوم هتس هلق ليقع هدنسهکل وا

 ه رو هت ايب كح راش رد دآ لامر ندنناقدص یرلژ سو مالسلا و ةولصلا هيلع

 دب یوفط صم تروح شرط هرکصندقدل وا مالسا باف رش ید وع مان قیر هد ةتيده

 Ab E O E ۲ فاعا ۱ ,رد رلن وب هک یدیشلیا تیص و تان بش هعطق یدب ۱

 ریدروپ فقو طیصا ادعر رد میهآ ربا ما هبرشم ۷ اج 1 تایم ۵ هقرب

 روند هرې الح وک فيمو رددآ حض وم رب هدنناي جخریدغ هد هم ر کد ۀکم بثیم و

 (بس وتلا ) ردیدآ عضوه رپ هدننزو دعقمو هدننزو سلجم ( بثوم ) هنسانعم لودخ

 لاش رد هن سانعک ق رووا هرزوا قدصب دوخای ردنم یهیسکرت هدنن ز و و

 دوخاب ردنم هنهاگشن نوجا قمرووا هسکرو ةداسو ىلع هدعقا اذا ایت و هب و

 ( ها ولا ) امیلعدعقیل ىنعي هلاهح رط اذا ةداسو هبئو لاقي ردهنسانعم ققارب قدصاپ
 4۵ ردهنسانعم قما ره بولپ آ هنن رزوا كن رب یرب ۳1 یدک هدنتزو هلع افم

 هد زو لعف ) بثوتلا ( هرواس اذا هاو لاش رول وا هدنماکنه اغوغو ا ۱

 ی

 لصا كنسهگ هبل هدهیفاش: هکر دب غ ةعاج یا سانلا نم هج لاق رد هب ساعم

 لتعم خد فلوم ردهنسانعم عج ردندنسهدام ی هکردتبشم ءرزوا قلوا هی
 رظنیلف ردشلبا تب ید هدنسهدام تثو وبشا یکی ر هدهروک ذم هدام هدنباپ

 در دلتهح ریبک یاقتشا ندن آ هب هلفلوا عوضوم هدا هتتساتعم عج لصا

 "ام عمو سر جد هدنسهدام بوث ینو یرهوجو یدنا ی ىلصا كنوبو رول وا
 بولوا بوث لصاو بارشا یفیدل وا ذوخأم ندنشنانعم ضوح طسو نالوا

 أ ینو ٌدقاب و سر لاق روشد هنا ویح یی دنا وات رو یحا رج a ك نانا
u 
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saunasا  

 | نال بث و لوقت رونل وا لایعسا طاق كلا الیتسا قح رغد هزل ام ڭا

 تعاجو هورك هدنزو هج هلی كنات ( هلا )الط الع یوتسا یا یعیض ف اا

 مد 1 هر 1



 و ةتسانعم ا رونید هنالاحو لاعا نالوا بجوع یراعو لذو ینلیاوسرو

 ۴ 1 با( باتیالا ) تایوضلا یا و نا لاقب ردلعا مسا ندننفلک باثیا
 1 1 ققلراط" لوق لع رد هتسانعم كخا شیارب قحهلل وا ایحو مرش هیسک رب هدنن زو

 لعفاذا باتیا هنآوا لاق رد هتسانعم كلنا در هلتراقحو لذ یدنقجاحرب یآر لعو
 و داتا هيف لاق و یزح هات نع هدروا هبضغا وا هنه یه العوق هب

 هدع ( ةبالا ) یدنل وا بلق هبات واو یدنا بآوا ٰلصا كنو هروک هتنایب تب راست

 FOE E ردرلسا هدتنزو هبهوم ( ةبولاو ) هدننزو هدؤت ( ةبژتلاو ) هدننزو
 راعو ی ىزخ یا هبوم و ةبونو ذبا هیفام لاق ردهتسانعم ایحو راعو لذو یرحو

 ینهک هبا یس هم یعسیال یا ةبوت ماعطب تكماءطام ساسالا ق لاق ءایحو

 بونات وا ند هکر هدننزو لاعتفا هللا هددشم یات ( بآتالا ) رولوا , رساو ردصم

 | صا كنو یعاو یرخ أذا هتم بتا لاش رد هنتسانعم قلوا لعخ و راوخ

 بایلا نم او لزا بو لاق ردهنساتعمقل راط هلنیتحف ( بآولا ) یدنا باتوا
 . هدننزو هبیبح ( ةبيولا ) رك د اک هبضغا یا هریغ هیأوا لاو بضع اذا عیارلا

 (٠ بولا.) ءربعق یا هیت و ردق لاق رود هب هرجت نالوا روقح و نرد یید

 | قاب هکلیا موعهو هلج هرزوا نعشد هدنماکنه كنج هلددعت كلابو یخف كواو
 (ةبويولا) برلاف ةامعل ياذا لوالا بابلا نم ابو لجرلا بو لاقي رد هتساتعم

 یاو یضف الواو ( بتولا ) بو عب بوبو لاق ردهنساتعم بو هدنزو لزل
 رد هتساتعم قلوا راد و تبا هرزوا هجو قمالوا كفنم هدریرب هلي وکس كن هیقوف

 ف واو ( بئولا ) لز لف هتي اذا ىناثلا بالا نم ابتو ناکلاب بتو لاقي

 ( بالولاو ) هدننزو دومق ( بوئولاو ) هلا ( نابئولاو ) هلی وکس كن هثلثم یا و
 لاقت ردهتساتعم وار قمالناو قما رصح هدننزو بیخ ( بیئولاو ) هدننزو پاتک

 بثوو رفط اذا یاثلا باسبلا نم ابو اباوو بوئوو انائووابئو لجرلا بثو
 دعق اذا تو لاقت ردهتسانعم دونق قمروتوا هدنتفل یتهلسق ربج بوئوو

 قافتا پودنا دوفو هلترافس هنر ندربج كولم هسکرب ندن ع لاجر هکرید زنم
 هرزّوا ايد نیعنای دنلب رب عتاو هدنسهورد قهاش لبععرب رو زم كلم هدماکنه لوا

 راضحا هتنروضح هدرو رم ناکم یوقرم هلغلوا هرزوا مارآ هلیسامدنو صاوخ

 هب یریج تغل موقرم هدکدلیا تراشاو ما هنیدوعق ود بث هرزوا یرلتغلو

 ناه بوبداعاوطم كرا اما یتدجنا پودنا لج هتساتعم هرفط هلغمالوا فقاو

 هدهاشم یلاحوب كلم ردشلوا شاخ درخ هلغمارجص هبیغاشا ندایق كلفبرس لوا
 لإ ةي ادنع سل هلکلیا ناب قبس هدرلنآ بودا راضتسا ندراضح هدکدلیا

 ا نا نه هالا يقاوم بقل رانا ره زب يعي رج رافظ لحدنم ید د مک |

 یاب



 دو درو

 ب میس
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 بینا یخ ردم طفل پالو رډقج لوا شد ترد نالوا 2 01

 هدننزو بوسیع رواک بویو هدننزو لاوقا رولک بایناو هدننزو سافا رولک
 ردرک ذم ناسنا بان هک رید هدحابصم نکل هدننزو بیجاعا رولک بی اا یا عجو
 راتعا هنسانعم نس فا ومو پودنا رظن هنظنل وب سپ هخدنلوا رک ذ زلعا وب مادام

 یمنا زلوا عقجم نرق لبا باتهدناویح رب هک ردبا لقن ندانیسس ناو رولوا شلیا

 رواک بیو رولک بوینو رولک بايا ییج كلوب رونید هەق هجوق ولشای باتو "
 یسهدلاو كکلام نب نابشعندباحتا هک ف نط نب بات ردندیماسا بانو هل سنک كنون
 قالطا هنرنهمو نایعاو هنسول وا كتعاج و موقرب باتو رد ردب كن وتاخ یلیل نالوا

 هعیحات مات یاوا ہدداد غب ( باتربن ) مهدیس یا موقلا با اذه لاق روثلوا

 ( بینالا ) روند. هبهقان ولشاپ ید ون هدننزو رون ( بویئلا ) ردقمریارب هدف

 بینا بلک لاقي روند هناویح نالوا ظیلغو نوغو یثید یزآ هدنزو رجا

 قع وق وطای قمروا هنشد یزآ كنهسکرب هاش او بیع ) بيلا ( باثلا ظیلغ یا :

 كن هتسنرب هدنزو لیعش ) بيينثلا) هن اب تصا یا ابی هتف لوق ردهنسانعم

 ردهنسانعم قمالقو بورصا 4شد یزآ نوحا كرادا یتعالمو تنوشخ
 لاق ردهنسانعم قم هحوق هقاو هبا هیفرتاو هدوع مگ اذا ملا بی لاق

 یراشد یزآ هکرولوا لاعتسا د ساتم تن رک تاو ت
 ( بينلا ) هتمورا هتحرخ ادا تنلا س لاق ردنرابع ندقلاص 4 وک یک

 تلا تس لاق رد هنشساتعم قفل و وا بونکوک تاب ییدو هدن زو لعفش

 سا دبع ن وزع نم لیهس برک یدعم ن سیق ( بای الاوذ ) بی یک
 ایهنع هللا یضر ردبرلبقل كنا رطح

 هغانج وب عساو یسیرحا هلینوکسكنهرمهو ىف كواو (بآولا ) ( واولا لصف #

 رطاقو تا نالوا ییفخو تسج هدلاح ینیدل وا قیص و دن و و روند هب هطاوق و
 مظعو ول راد یرجو هجروقحیس هنروا یک ق انج لوق لع رونیدهنغن رط كشاو

 نالوا ردقلا دیج دوخاب هلوا راوط ر هجلتخ بویلنابط یرب ینیذصب هلغاوا
 یلقشفای و لدتعم ینعب هلوا ریفصو كنت هلو ضیرع و عساو ه ةکرونپد هغنرط
 هيأ هنم بأو لاق رد هنسانعم قلوا راسمرش پوتاتوا كب ندهسکو تاوو هل وا

 یدبا بأ و ىلصا كنسهل هبا وبشا ضبقناو هنم یضسا اذا یناشلا بابلا نم

 روشد هبءود نامزد و یربا تاو ردلد ندواو ءاه هدن رخآ ېک هدسعو دعو

 هدنجا هک روند ه روح هم وا قلخ نالوا هد لایق ضعب هدنزو رج 1 ةب اولا 3 1

 لوق ىلع رونپد هېبوق نالوا مساو یسرجاو نیددو رول را وص رو ۱
 تحاصف هدنن زو تابع وم هلیعص كي* ) تاب ولا ) روند هب یوق نالوا نبرد ناه اإ
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 ۱۳ تر تم : لاق رد هنسانعم قلآ تهنغ بوذا نالاو تراغ یلام رولوا
 کردن کس بودان وا تآ هنوکرب بینو هذخا اذا لوالاو عبارلاو ثلاثا بابلانم

 || هلکنزوا نیکسک یک ردا موه هنراغ | رهاظ ردفورعم هدب برع ناسرف رونید

 زا تبغ هح ک روند ھام یرلکدشیا نالاتو جاراتو ردقجهلوا كمردنرکس بوقچ
 تو هنل وا یصقن ندرا رکت هکر دعا هکلیا مي یمنغ نکل رده انعم ول ید

 یتتسوما هکرونلوا لامعتسا هنسانعم كللید بول[ هناست هلپا رک ذ هوس ییهسکرب
 ندن کس شا كمدآرب كوکو ماسلب هول وانت یا هوبم لاق رول وا شا جارات

 أ بوقرس هذخا اذا بلکلا به لاقي روتلوا لامعتسا هتسانعم قعاق بو رواق
 | قلا تون لام هلحاراو تراغ ید و هدننزو لاعتفا ( بایتنالا ) ناسنالا

 ق تآ رلیرعو هذخا اذا بملا بينا لاقب رونلوا ریبعت قعشپاق هکردهتسانعم
 طوشلا س رفلا تبناهسلوا یوتسم هدنک زید رب هب هفاسم و نادیم تیایب هرکس

 | یسیدنک یلام تیاغ دوخاب نعوم كنم رکس هکایوک هنسانعم هیلع یلوتسا ررید"
 ( ىيلاو) هدننزو یلبح ( یملاو) هدننزو هب ( ةبلا ) ردشلیا مانتغا

 ۱ كذک روند های و تی ردرلعما هلا هددشم یاب ( ییبلاو ( هلیسهینب ریغصت

 زا رددفلوا رک ذ ینیدلوا ردصلاب هیمست یسهلک ببناقن [ روند هلام نانلوا امغیو بین
 | تراع لام هدننزو لعاش ( بهانتلا ) ردغاط یکیا هدهماب هلیسهین هیش (نابج)
 | قوح هلک رو بوشا تع ر سو دح ر[ مودو رده: س انعم قعسیاق بودا نالاو

 هانم ارعشک اهعاوش ام تذنخا رارد ضرالا لبالا تبهان هدنراقدلارب
 یماپه تار رابع کردند ردهتسانعم قعشباف دو هدننزو هلغافم (ةبهانلا )
 هار )رد سرفلا سرفلا بها هتسنرکس هج رار زستوافت بوشرا هلآ نالوا

 دیهانمو ردشلتا ببن یرکیدکی هکایوک هلغمالوا بولفم یسیرب هنسانعم هرضحق
 یا هوبها لاق رونلوا لابعتسا هتساتعم لللید بوروتک اقم ین هسکرب یک بی

 ۵ لا درو رح كرب هقدقرب هدزو رد( ) مالکی هول وات
 یلس نب هیوع هدننزو ربنم (بینم) رد عاش یبا ییابنلا لهلهم نیا لوق ىلع |

 تونعو سرق لاقت رول وا قالطا هنآ 3 کوب تیاغب بیو ردیعما یس رق كنهسک

 لف كيم ( بهانم ) ردیدآ عضومرب هدشنزو ریما ( بین ) ودغلاق قیاف یا

 بن عدا ردیدآ شش رفرب ضصوصحم هب هبل ی a كسرو مات نو رح

 قالطا هش نالوا بولطم العد ( بولا ( زدهدلب رب هدت رفیرقلا یداو هدنژو

 بوتلطم یا بووک لاقت ردکعهدبا تچ ها رفلوا اطعاو ادا هکروثلوا
 هدنرلهنکا كنهیفایر هد نغآ هدننزو باب ( بالا ) ردندنلق لوا زاجم ونو لم

 | دوا هیعابرو روشوا رببعت شید كوكو یشید یزآ هکرونید هشید ترد نالوا
 سس
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 توکسفل وم نکل ردرسفم هددلقاوا ماقم مات هیات د اا كتاینو كتب و تاب

 كنهکل وا ر عقاو هدنف رط بونح لرصم دیعض هے كنوت ) ةبونلا ) ردشلیا

 هیون و ردنداروا یش لالب رد رل کنز قلخ رووا ریپعت E رلء رو ردیدآ

 ردرلثدحم یونلا یو ندم ن هلا ةبهو یونلا دجا ن مادنشو ردنا دیا ر

 كجهديا دورو هوض بانمو یدنلوا رک ذ کرد ردصم ا كريم ( بابا )

 هیسک رخآ ییهسکرب هدننزو هماقا ( ةبانالا ) نوهغیدلوا عجم رووا قالطا هلو

 یرخا دعب ةو هماقم هيف هتفا یا اذ هنعهتبنا لوقت ردهنسانعم لا ماقم معاف
 یصاعم كرو یرخآ هدع ةرم عجر اذا هيلا بانا لاق رد هنسانعم كليا عوجد

 لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعع كليا هحوتو عوجر صالخالب هیهلا هاکرد هلآ

 بوک هکردسیف داو هدننزو هبقاعم ( والا ) بات اذا یاعت ك لا با
 عب هة ا6 یا هب وات لاق ةن رد هنسانعم كبش هدکش دنسهسک | كندباد نالوا

 هديت ن .ول رد هابا E هلو هح 8 ح داش هبقع كاذو هبقع اذه فو را

 هدشارب اقلطم هوانمو هبقاعم هل لوا هنسانعم. تب و هبقع اریز ردقو تحاح |

 بینم و ردلعاف مسا ند هانا هدننزو بیجم ( بيلا ) رده هتسانعم لیشلتب و

 ةرم ارهاظ هنسانعم دوج رطم رونلوا قالطا هرومب عفانو قوج ولشغای لزوک |

 تیاغبو دوج یا بینم رطم لاق رددلیسهقالع قملوا لأفتم یعوحر یرخآ هدعب

 قالطا هو" وم راهم نال وا ناوار و یانو بآو توار طو ضیف و زشوخو

 هنس هلق هبضو ردیدآ لجر رب بینم و نسح یا بینم عیب ر لاقب رووا
 یوص هللا مسق ةاصح رلب ع هدننزو لعافت ( بواتتلا ) رددآ ك وص رب صوص

 ىلع ونو انت لاق ردهنسانعم كيشاب ون اقاطم لصالاق هکردهنسانعم تو و
 هدرخ لودش لرد و هلقم هک مسقلا ةاصحو مسقلا ةاصح ىلع ءوعساقت اذا ءا

 هيرا لوا روبجم هکلیا سقت ییوص هدنرلنیب هدتقو یدل وا زآوص هد هب رپ هکر درلش اط
 یرادقم قحدیلب اق 0 یرلن 1 بو دنا عضو هرجا هساک رب یرلشاط لوا

 هدنزو بوط (ییون تیب) راردبا سقت هجردقلوا هسک رهو رارکودوص هن )رزوا

 نالوا ربثک بیا و ردلعاف مسا ند هاو پون (بئانلا) ردیدآ هدلب رب هدنشلایا ننطسلف

 رشک یا بلا رمخ لاق ینبم هنغیدلوا سول یعوحرو دوع روند هلانمو لام

 لاق OA خا هدعد ةره هریرب دوخاپ هب هسک رب هدنزو لاعتفا (بایتنالا)

  Eا ردندیماسا هلیعح كيد ) پاتم ) یرخا دعب ةه ماا اذا بایتنا ماتا )
 هلبا ردصم رونید هنلام تینغنانلا هلبتهج نالانو تراغ هي وکس كناهو یك وئ |
 | ردصم برنو ها یا بیا اوذخا لاقب هليرسك كنون رولک بان عج رداع ق
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 | نالوآ قالطا مداوق هدندانق كشوق هلیسهین مج بک انمو ردیعج كاظفل بکنم
 هک هیلوا يخ ردقوب یدرقم كوو رونلوا قالطا هرلکدن نالوا ۰ ند الکلی

 هدنف ط وا زدراو رسا ررب كتنردرد ره 2 کی هدنراداتق كشوق
 اراد ا نا اتم ر اوف 2 و نالوا

 ا شرشاط دوخاب شعلءهراب ندشاط یغایا هدنزو فتک (بکتلاو
 یادغب شاع هدننزو هعرح ( دکلا ) ردیف وا رک ذ یرللعف روند هناویح و

 هد زو 4 ( ةكنلا ) رونلوا قالطا هدهننغب شاط یک هرعص روند هننمرخ

 ا ا ردترایع ندم روم هاو هددش ةقواح هک رد هتساتعم تبيصم
 اک رح ردم وس هلا تاک دم یاد رولک بوکن یجو دخل ایم رودید تکت

 نالوا ىنا هدنرزوآ هدننزو رجا ( بکنالا ) ةبيصم ىا هبکنو بکن هیاصا لاقن

 ګنا لحر لاش ردقح هلوا هسکسحالح دارم هک هنسانعم ناک یب زونند هیشک
 ھن زوما یتیاب دوخاب یروبق قوا هسکرب هدننزو لاعتفا ( باکشالا ) هعم سوقال یا
 | بکنم ىلع ءاقلا اذا هسوقوا هتاک بكا لاق ودهنسانعم تمروتک بؤلا

 | رد لس یرکید و یار یر رد قل عاش کیا هلیس هيتس لعاف ما ) کجا (

 | كواوو یحف كنو ( بوتلا ) روند هنسهرناد كنقن رط كشاو رطاقو تا (.بيكلا )

 رد هت سانعم قاوا ثداحو لزا لکشم مارب هیسکر هلاه ( ةبونلاو ) هلیئوکس

 ىس هک بونو هيلع لزب اذا ةبولو ابو بونب رمالا هبا لابق يک تییصمو الب
 | كدر یفتیدنلو كمدآرب بونو ردهنسانعم ماقم عاق هک رولوا مج ندنظفل بان

 رد هتسانعم برق قایشو ردهتسانعم توقو روزو روتید هریهفاسم كاهصکرب نوکرب
 با لاقت رد هنسانعم قلوا ماقم معاق یان با هیسکرب هلیخف كيم بانمو بوو

 زدهنسانعم كليا عوحر یرخا هدعب ةءر بو و هعاقم ماق اذا ایانمو ابو هنع

 لاقب ردندنناش كايا عوحر تاعفدلاب ارز ردندنو هیات نالوا هنتسانعم هثداح
 بال یی لاعت هلا لا باد لاش هنمو یرخآ هدع ةر عجر اذ! اون هيلا بات

 لاعتسا هتسانعم كع رود هتدابعو تعاط هلا هحوو عوج ر هنهاکرد لاعت قحو

 رد ردضم هلأه (هبوتلا ) ةعاطلا مزلا اذا لحرلا بات لاقب رديمزال یانعع هک رونلوا
 هنهو ؟ناسناو ردهتسانعم تلودو ردهتسانععتص رف هوو یدنلوا رک ذ هک هتل

 | رد هدشزو درمص رکن دنظفل بولو هعاح یا سالا خوب دیو تءاج لاق روند

 | دنم کد كرو لوا رعت توو ید هدرعاسل ردعما ندهبو انم هکرولوا درقم

 | کنز هلیعض كنون( بولا ) كتبای و كتب و تأج لوقت راكب ینتب ون نالک
 | هنس رآ لاا بون و یک یورو مور ردد رقم یو ردیسا هق رف رب ندنسهفناط

 ربث هدا بوتو ردبان یدرفم نوچغیدلوا ردیا تعجر هنناکم رونلوا قالطا
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 هب ندا بوبه ندتب لاعش هلبا ابص ءابکن لوق لع هیلبا بوبه نده ا

 هکر دبی زا یرب ردنرد رالپ نالوا یرکا یعب حاید بکن هدندنع رلضعب و روشد

 یا ردنا بوبه ډه رک نالوا هدست كرل آ ید ردي سا بوتح هلا ابص

 لاش هلا ابص ویو رد نونضتیریبکت هکدلیس هين رغصم روند ید ءاییکبت هکردهیاص

 بیزاوو ردا بوه هدننایم رود هلا لاعش هک هایم رخ ثلاث ردا بویه هد |

 ردیلپاقم ءانکنوو ردا بوبه هد سارا رویدو بونجت هک ردفیه عبار ردیلپاقم
 ندننناج لیس بطق هکردبونح الوا ردنرد برعلادنع حایر لوصا 4)ا مولمم
 رد لصا علطم هکر د قرشم ایا رووا رببعت لپ هلبقاک | هدرایدو ردا بوبه

 زدلی ردیا بوبه ندننناج هاج بطف هک ردلاش اا رونلوا رببعت یسغوط نوک

 كني رب ره كرلد و رونل وا رعبعت طاب ردلصا برغم هک ردب رغم اععار رونلوا ریعت

 یعسا هرزوا روکذم هج و كن ررهو ردقح هلوا ءابکت هک ردراو هت کررب هدنراقلارا

 رونلوا رببعت زارو هک رد هییاص ینا رار د هبلششک هدیکرت هکرد بیزا یر ردراو
 ءایصو روتلوا زیبعت سودل هکرد فیه عبار روند لیمرق هکرد ءایرح تلات
 اش تاقوا ردا بوبه ندنفرط قیقح قرمشم هدنماکینه رانو لیل ءاوتسا

 ردردق هنعلطم شعن تان ندنعلطم ایر ندر رک نالوا هدنباج لامع كرم

 حایر بهم اقلطم رلیامورو ینیالو رولوا مسقرب ندابص زارو هدنروص و

 | لهاو رلزدبا مسقت هپ کیا زوتوا رلینامرج و راردبا رابتعا یتلا نوا ینسء راد
 یہا ردطوسم هدایفا ةح بک ییصفت رردنا راتعا کیا نوا یرلنافس مالسا
 ینیدشواق كنشاب لوق هلیح وا كکک یراک دید كروک هدند هدننزو دجسم ( بکا )

 یظفل بکنم وبشاو رارید شود هديس راف رونلوا رببعت زوما هک رود هوضع
 یکخ قرطرت كل و روند هع ر هحهغرالا كيهنسن ره بکش و رد رک ذم

 هک رووا قالطا هنفرع كتعاج رب بکشو ردندانعم وب قالطا بکنم هزوما
 لوق لع ددقحهلوا سید یهکیا ردد نالوا دهعتم یر[ سو

 دمو دقت هک رونلوا قالطا هیسک نالوا ینواعمو ریهظ كیماجر کاخ

 رولوا راعتسسم نوجا یصاندو سیر سار هک هت زولوا هدنسهباتم زومآ هدقنوا
 مموعوا مهفیرع یا مریکنموه لاقب ردرسفم ها ءافرعلا سر هدبقار تاد رفمب

 رد هنسانعم كما یک | هللودع ندهم لصا لپ هدشزو دوعق ( بوک كا )
 ۱ رد هنسانعم هباکبن بوکنو ام نع تلام اذا لوالابابلانم ابوعت شا تیکت لاقت

 یریهظو روای لوق ىلع قلوا برع كنءمزو كتعاج رب هدنزو هباقن ( ةباکشا )
 نم ابوکنو باک هموق لع نالف بکن لاش ردهتسانعم قلوا یدنتسمو دقتو
 | .دینزو تست ( کاملا ) انوعوا افیرع یا مهلابکتم ناک اذا عبارلا بالا
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 زا ردعضومرپ هدب ناعم هللا لوبت هدننزو رباز ( بیقن ) ردیسهضراع كفلد بول ەر
 غ اطرب هلیعف كيم ( بقانلا ) ردندآ وصرب هدننای لبج مانأحا لاف ( هنابقت )
 ندشاط تقانمو ردراو رالوت هرلتمس اف هی هم اع و راک الب برص هه دنآ هک ردیدآ

 هدنازو بعت ( بکللاو ) «دننزو برض ( بکشلا ) ردیدآ لورب لصوم هب هکم

 تکنو قی رطلانع بکن لاقت ردهنسانعم قعاص ندلو هدننزو دوعق (بوکشلاو (

 هدننزو ا ینو هع لدع اذا عبارلاو لوالا بابلانم ابوکنو ایکنو ابکن

 : لوالا بابلانم ابکن هب بکنلاش ردهنسانعم ققارب هرب بوت ۲ ندلا یهنسنرب
 نالوا هدنحا تور وح یعاشا ساب یاقرو ردشلیا را کت یو فل وم هحرط اذا

 ةناتکلا بکن لاقنو هیفام قاره اذا ءانالا بکن لاقت ردهنسانعمقفلاشو ییهنسن
 ناشیرپ یرلقوا نالوا هدنحا بودا فوك تخ یروبق قوا ی۶ اوام عنادا

 لاق رد هنس انعم ققرشاط ها غغف وط شاط لوق لع قله رای شاط یعایاو یدلیا

 بکن و بکن و.یکهبکن رونید هنیصم بکنوامباصاوا امتهلاذاهلحر ةراعحا تیکت
 راچ ود ه بیصه رب دوخاب قعاعوا هتفشمو تنحم طرف یی هسکرب نامز هلی كىو

 ( بكا ) هک هاصاواهنم غلباذا اکو ایکن رهدلاهیکن لاق رد هنسانعم كلیا

 ( عضو هک روند هتلاح نالوا هيس هکلیکا بودا لیم یغوط هق رطرب هدننزو بعت

 یا بکن هيف لاق ږونلوا ریبعد قلحاقو بروهدیکرت ردتلاح قلقاص ندنسقلخ

 دوخاب ندقلاچ قوبط .هکروت د هقلقسغآ نالوا ضراع هنغایا كنءودو لیم هبش
 كنم ود هکردد آ تلعرب کنن لوق لع ررو لرهربدکی هف رطرب ندقفیشاط

 ضعبلا دنع ررو فرج هف رطرب قرهیسغآ هود هلبس لوا بودیا ر وهظ هدنز وما

 وارو ليعفت ) تیکشعلا ردص وصحم هنکروک نعي هتفتک كنهود ناه بکت

 نهسکرو لدع اذا قیرطلانع بكت لاقب رد هنساتعم قعاص ندلوب یدو

 هاحاذا هیکن لاقب رولوا مزالو یدعتم هلغلوا هنسانعم كلعا هغرالآ بوردیاص

 هل وعفمو ردیآ هب دعت هدحاو لوعفم هرزوا روک ذم هحو یمهدام تیکت ویتشاو

 یا لدعاذا هتع هب بکنو قیرطلا هبکنلاق رونلهلص هلیفرح ءایو ردا هدعت ید

 ) تکتتلا ) خایا هتنکن و هن هکنو هکنو هنع تک ساسالاق لاقاک هنع هلدع

 لدع اذا قیرظلانع تک لاق رد هنسانعم قعاص ندلوب یجدو هدننزو لعفت

 هیکتم لع هاقلا اذا هسوق بکن لاق ردهنسانعم قلآ هزوما یهنسنرو هنع

 روند هلو نالوا قیاص هفرطره بویلوا یرفوط هدننزو روفعی ( بوکنلا )
 هکردکعید لی یک ا هدننزو ءا رج (ءابکلا ) دصقربغ لعیا بوکنب قیرط لاقي

 هدنفلارآ كلی کیا نالوا ندلوسصا بواص ندیلصا بهم هکردلی لودش دار

 نالوا
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 دو بش ییایشا هک رونل وا قالطا وشک نالوا ER او .نونفرهوآ

 روشنید هني روتروازو كرلنواخو ةمالع یا باش لجر لاقب نوهکیدلیا ازدا
 بودا هطاحا ییعوجت كنب زو هم وا یر زوک کیا EY هروک هننایب هرم تحاص ۱ 1

 هدبع دالب اعقاو راردا رظن هجراخ بولاق قجا یرازوک ندکلد ییا لوا
 ندکیلد ییا لوا طقف بّولواروتسم یرهکحو یرژو هلکن 1 ردشوا دوم

 روشد هلو درس نالوا ظیلغو تشرد باقنو ردا ناعل یرازوک یک كلزوک
 ۷. لثلا و هنسانعم نطب روند هراق باقو ردیدآ عضومر هدنب رق هنیدمو

 هرب یر مدآ یکیا ردرلیرواپ کیا شا تششن هدرافرب ینعب * باقن یف ناخ رفاه

 لوف ىلع قع و ورور هسک کیا باق و زونلوا برض هدقدلوا دننام و هیش كب

 اباقن هّیقل لوقت ردمنا هک رد هنسانعم قعشو یناهک ان نسربخ یتعب داعیم ربغ نم

 ییعی بلطالپ هيلع تمعه یا اپاش ءالا تدرو لوقو داعیمربغ نموا دهجاوم یا

 باقن هدلوا یانعمو م دلک هقح هنیرزوا كبو ص ةتفب ناه نیزسکعا وهسج

 داوم رغ نم وا دهحاوم دف یا ابا هتیقات لوقت رولوا ردصم ند هلحافم

 تقلا لاقب رده انعم كليا رفسو ریس دزور سدک كره ( اقا )
 ایا كنەود ردم وس ص هدنناونع ناتشادا هد ر اصا تبهذاذا ضرالا ف لحرلا

 ییهدرپ هتیرب ندامظع هکر و هفافخا بقراذا ربعبلا بقا لاق ردهنسانعم قفسآ
 اذا لحرلا بقنا لاقت رد هتسانعم قلوا بیش هتعاجر لوق ىلع قلوا ی ویو

 لای E یو ش هرس | یرلتابط و كنهسکر و اقوا ابحاح راص

 ید و یک باقنا و بش هدننزو لیعف ( ( تیقشلا ( هریعد تقن اذا لجرلا بقا

 زا جوو بهذ اذا ضرالاق بقن لاقب ردهنسانعم تكمرک بوشالوط یر ره

 رده ردتاغ هکدلم زال یانعم د وخاب ید وا رکذافنآ هان اه تنقف ینیدلوا

 بقن لاقب ردهنسسانعم قاتریو كفلد اققا راسو همرج هات 9 ۲
 رد هنس انعم قفس 1 دوای ققرشاط ییابط كهودو قرحاذا سویا یا فلخا

 رقم هل یحف كفافو كيه ( 7 هبقنملا ) هفافخا تقروا قخ اذا ريعبلا بقنا لاش

 عقوم روند هنسهلوقم تیز و ربهو لصف قحهلوا راعف | ٿا هک و هنسیانعم

 ةبقنموذ وه لاق رددض كن هیلم هکر د رابع ند رخافم رثامو راع قح هلوا تح

 "لهدا هکرونید هغاقوص قحهراط نالوا هدنفلارا هناخ ییا هبقتمو ةرخفع @
 ( باقنالا ) رونید راو د نالوا هدنسهر وح كنس هلوقم ناتسو هناخو رولوا ی کک

 بقانلا ) ردلکد ع وع یدرفم كلوب هتسانعم ناذآ روند هرلقل وق ليف تم ِ

 ندقمای یدازوا نوژوا هرزوا یناب ناسنا هکر دثلعرب هاب مک ك رلفاق ( ا

 ۳۳ و
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 ورتم( بقنلا ) ردیدآ هیرقرب هدهماع هلیئوکس كفافو ىحف كنون ( بقن ) رونید |
 بولد ینکب وک ءاضتقالابسح كرا وط هلکن ۲ راطیب هک روید هرتشم رومدلوگهدننزو

 نولو كلر هدننزو هبخم ( ةبقلا ) رآرديا جارخا یبیوص یراص نالوا هدنفوخ

 ریبعت ناتسفو هلوا شکوح هنیزوب كنسهلوقم هنییآو لق هک روید هساپو رد هتسانعم
 یغآرکا زالوا یغوباپو یغآ رولوا ینلروقجوا نامه هکرونمد هننوط قایا نانلوآ
 ردید رقم كتظفل بقنروند هتلع زووا هبقورولوا لیوارمس هسرولوا یسهحایو
 یرلتوطباقن كرلنوناخ هیرمک كلون ( ةبقنلا ) هتسانعم هجو رونید هزو هبقو
 (ةقلا ) ايماقتا سه یا ةبقنلا نسل ايلا لاقي ردعون ءانب هکروند هلتئيه

 شوهو لقعو سفتلا یا ةيقلا نوههوه لاقب رونید هی هقطا سفن هدننزو هبیبح
 ردطلغ نکل ردموسرم هلناوتع لقعلاو هدرلدهبث هج رک هک رید ح راش رد هتسانعم
 هن ره ردکعد قلوا ولتتیم یلعو راک كنهسکرب هکردقلوا لعفلا نع و نالوا باوص

 ندقلنوا رقظو لي نجوم هسا ردا تردایم هلع هرهو ترمشابم هیولطم

  هفشناط هیقنو بلاطلا رفظم لاعفلا منم یا هیيقنلا نوهم هیاملاق لاقاک ردنرابع

 لابعتسا هن سانه جنم ربیدتوذفا یار ینعع یأر ذافنو هتسانعم هر وشم روتبد

 ردهتسانعع تقیلخو تعیط همیقن و یأر ذافن یا ةيقن نم ملام لاقي رونلوا

 یدوس هک روند هدقا نالوا دوی یسهعو ةعبطلا یا ةیقلا عرکوه لاق
 راعزم روند هلاوقو هاو هکدود هد زو ریما ( بیقلا ) ردا راردا قوح
 کروند هکیوکشغلد یزاغو و هتسانعم نا ملا ناسل روند هنکددو زا رو هسانعم

 بقن ینرازاغوب كني رلکیوک یناداو سکا ضعب ندنسهفاط نیشن هدایدارم
 بیقن هکبوک لوا هتشيا رهیلوا یعاد هنلج نامهم ه.هناخ ھلغبقچ كب هکژردیا
 نالوا فی عو یلیفکو نیم كني رلاوحاو یرظانو دهاش تتعاجرب بیقنو رارید
 بودآ ریقتتو ثحم ینرلتیفیکو تدالظن هنرلاوحاو روما اعاد هکرود هیسک
 ندسب رو هلوا ردا ماقهاو دیقت هدنتیشغو هبوستو تیور كنىرالاصم ندیا اضتقا
 تاکرحو هد راغ اصمو روما كنلفاق رابنو لیل هکرولوا ییقن كنابراک یتح رد هقشب
 یس هدنراتابه یسهلوقم لکت یتراناصقنو هنوستو تیرو تراظن هدنراتاکسو
 ردندن وب یدنفا فارشالا بیقن الاحو رولوا هقشب ندیشاب نایراکوو ردبا تقدو

 هکر هیرسسک كنون ( ةباقلا ) بشیو مسو مهدهاش یا ممیقنوه لاقي
 اذآ لوالا بابلا نم هباق موقلا ىلع بقن لاق رد هنساثعم كليا كلقن هتعاجرب

 مدقم هكر هدنزو همارک ( ةباقنلا ) ةفارعلاو نامضلاو دومشلا ىنعب كلذ لعف
 ةباقت بقنو نالف بقن لاق ردهنتسانعم قلوا بیقن ندءرکص نکیا لکد بیقن
 ردعسا هباقن هلوئرسک لوق ىلع راصف ایقن نكي ملاذا عبارلاو سماشا بابلا نم

 رلصدو
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 رافقا یا هبغن یاب لاش روښد ا یرلفدل وا تو و هو ی یک رابنا"

 ( بقنلا ) هنس انعم رخبق ۳۳" روید هشا انسان و ناز هدنب زو هع رح ) ةبغنلا 7

 روند و درا هک هنسانعم بق رود هکبل د هلن وکس كفاق و ی و كنون

 رمت هد ا فوم هک ها هتتسانعم كد كيلد رولوا ردصم و ردیسا وو

 ندناهمآ هکرید میرم هقرخ اذا لوالا باسبلا نم ابق طئاطا بقن لاقي ردشلیآ
 ردکلت كيلد نالوا ریغص و ذفا هليا هانم یاب بش هرزوا ینیدل وا ظا تیس

 كيلد قرهلوا مطعو دفا و ا هلو بش و ی ثكيلد یر ک دلد هما بقشع

 ريغ نم ین هنتسن ر قر حو یک مو لرلد یراک دلد هدرلغاط و هدرلراوب د ردکلد

 بقا جد بغار هک روند هک رب بولد هرزوآ كلبا هاو داسف ریدنالو 9*1

 عو رب بقنا و ىنا ردبشلیا ناب هلی رابع بلا ق تقثلاک هربغ و طلا فا

 رونلدبول ووا یرغوط هفوج هرایو .ردا روهظ هدتبنح كناسنا کر هحرق
 هچب ریش هسزدا روهظ هدهقرا هک ردقح هلوا یرلکدد :هرق یایو قج رابق هدیکرت

 هنب رلقلارآ رول وا قالطا هغل زوب وا ندیا ر وھظ كولي كولب لوق لع ردتفل هد لی

 دربهشود بوحآ ینرلقایاو یرالا یم تآ بقنو هلیسح قلوا كيلد كيلد هلتبسن

 قالطا هنسرکس كرهیلیا واترپ بویلپوط هشل آ ره هکلب بویغرکس كر هيلع کو
 ردا بش یرلقلا را یربو هک ایوک ردلکشم لیخ قمروط هدننسوا كن روال وا

 روشد هلوب نالوا هدغاط بقنو هرضح یف هعاوف عمجم یا بقنب سرفلا لاق

 هلکلیا ریسفن هلترابع ليلا ف قیرطلا فوم هلسدک كنون رواک باقنا يج
 مضم هلیناونع نلبلبا نبي قیرطلا هد هنابن نکل رولوا مهفنم قلوا لوپ غاط
 رد زاجم ید وپ هک رولوا كعد یوی درد راط نالوا. هدنفلارا غاط یکیآ 1

SKلصالا ىف بهذ اذا ضرالا قف تق لاق رد هنس انعم ك٤ روي بوز  

 لامعتسا هدم وع اھ وڏ هدعر تکا هدننساتعف كمك 4 عاط یرلک دید بق.

 شلخا رابخا بقن هک ایوک رونلوا لابعتسا هنسانعم كليا شیتفت ربخ بقنو رووا
 ثح اذا رابخالا نع بشن لاق ردهنبسانعم غا ربخ ET لوق ىلع رولوا

 رد هنسس انڪم قمروا همای هننابط هود شعر, و هیهمز > قتر و ابب ربخاوا اع

 لاق ردهنسانعم كليا تباضا رایداو تكن ا هعقر اذإ فانا بش لاقي

 ىلع هنلع زویوا یخدوب هدبننزو درمص ( تقلا ) هتباصا اذا انالف کلا هت

 ( ةبقلاو) هدننزو دعتم ) بلا ( روند دنا زویوا نالوا ٌكولب لولب هد لوق ۱

 روشد هکبوک بقنم و روید هل وب عاط هد رلن ود را یف كب ون ) بقللاو )ا هاه

 هلو برص نالوا نشحو تشردو روند هنفرط وا كکب وک لود ىلع دهنسانعم هرس



 و بلا ) تراه یا معیطات لوقت ردهنسانعم كليا ادي داسفو 9

 | تۇ بارع ( باعشاو ) هدننزو بیحم ( بیعللاو ) يوك كنیع و ىف

 شوق یسهلوقم سورخو سواطو نوغزوقو هغرق هدنزو راک ذت ( باعتطلاو )
 ۱  ردهنسانعم تعوا قرهدانیوا یتشاب بودازوآ ىن وب لوقا ىلع رد هنسانعم تك وا

 : دعوا توص اذا ثلاثثا باّبلا نم ااو طاعنو اسعت و اوڏ هربغو بارملا" بعت لاش "

 ۱۱ اس ورک هاب تل ت ولا ادک و هابط ق همار دردم و هقنع
 . كیرو بوشا هلتعرس یمسق هود بعنو ردراعتسم هدنراس ردصوصخحم هبهغرق "

 تم و قوش قردانیوا یتشاپ دارم هک رد هننسانعم كع رو هنوکرب لوق لع
 هربس نم برض وهوا رمسلا ىف عرسا اذا ربعبلا بعت لاقي ردیسمزو بوشا

 قالطا لب ندا رورم هلتعرس تیاغب بعنو هعرسلا ريسلا ىف هسأر كر < نعي
 رک ذی اا ردع: لصالا ف هدارون رملا 7 هع سن یا عن میر لاق روثل وا

 ولشیوروب بوخو نیکشاو كرکوب لوش هدننزو ربنم ( بعتلا ) ردیواسم ییئأتو
 ردیک بوشوقو بوشا قرهدازوا بوردنوس>یتنویب یک هغرق هک روند هلآ
 سرف لاق هلوا ردا توطتس و هلج هلیشاب نکرر و هک روند هتآ لوشو هلوا

 هب هقان كاڇ و روند هینک نفع و قحا قاتلح ناغ رفاح و دار وطس یا بعنم

 (ةیاعتلاو ) هدنزو و یوا ) درو ها ( هبعاثلا ) )دینا رود

 ةقان لاق روند هبهقا نالوا كالاچ و كباچ هدنزو ربتم ( بعنلاو ) هدننزو هناذك

 ناي فوم هلنرتعض رولك بعت ىح هعیرسیا بعنمو ةباعنو بوعتو ةبعات

 ردبعاو یج كنهبعاو یک ربصو روبص ردیعج كيوعن بعن ارز ردشلنا مارا
 ندالتق لوا ( هبعا وتب ) رددآ هلیقر ( بعا ون ) هدتشنزو مکر ردبعنۆ

 ءاوذا هدنزو بعک ( بنوذ ( ردعض ومر هدنزو تع ) تعات ) ردنطنر

 ( بغا ) ردندنسهبعش كلام نب ناهلا هکردسقل كن رپ ند ريج كولم نانلوا ريبعت

 بابلانمابغت قيرلا بغن لاقب ردهنسانعم قعوب هيلوكس كنهمتج* نیغو یمعف كنون
 بعث لاش زرد هنسانعم كمحتا وص شوق و هعلتا اذا یاثثاو لوالاو ثلاثا

 "ريت بولوا زآ ردصوصحم هثوق یتعی ردندصئاصخ ویو ءالآ نم ایسح اذا راطلا
 برش ارز رفلوا لامعتسا یسهدام برش هدنسا كشوقو نوج*:دلوا یضقنم

 مدو مدو یک شوق ناتنا بقن و ردص وصحم هکیگ | ها صم یر وا رشک

 عرج اذا بّرشلا ىف لحرا بغت لاش روثوا لاتعتسا هنساتعم كبکا قرهدو
 هتسانعم هعرج زونید هیوص معارب لوکس كايغو یمضو یصف كنون ( ةبغنلا )

 رد همر وب ید هعرح هک دخت ردعسا هليو رد هرم ءان ۳ كنون لوق لع

 ۱ شو .بویلاق, یس» ریخذو داز كنه قو موق و رونید هغلاجآ یخ تن وب هبغنو

 دابنا



GAN, 

 مظانم نالوا راومه و زودو دعجم یا بصنم یر لاقب روند هیهنسن قجرویف ,
 زود هلا لا هک ایوک هتشلا یوتسم یا بصنم رفث لاقب رولوا قالطا هراشید

 رددآ تو ی ر كنون ( بصنلا تاذ ) رد دشل وا بضصن رارو

 بضطن لاق ردهنسانعم ققآ وص هلیوکس كن ەم داضو یحف كنون ( بضللا (

 هر وص هدننزو د و ) بوضنلا ( یرحو لاس اذا لوالا بابلا نم ابضن ءالا

 لایعتسا هنسانعم كلواو راغ اذا پوضن ءالا بضن لاق ردهنطانعم قاب بوک

 قلاذآ بولکج تکربو ربخو اخرو بصخو تام اذا ناف بضت لا روتلوا
 یوادح و یا كن هباد و لق اذا بصنا بن لاش رووا لامعتسا هنسانعم

 لاقب روشکپ هلکشک یتبوطر هک رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا دتشم بوشکپ
 ةزافلا تسضن لاقي رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا ديعبو تدتشا اذا ةربدلا تبضن
 لوق ىلع رونلوا لامعتسا هنسانعم قغاب یرحا بونلروقح زوک و تدعب اذا

 هقانلا "نیم صاخاو تراغ اذا هنیع تبضن لاق, ردصوصحم هنزوک كن هقان

 بضن لاق رد هنسادذعم قعاب تاو هرب وص جدول هدننزو لیعف ) بیضلا (

 فا فا چک افا هفلاز [ بولیکح یدوس كدراوط و راز

 ( باضنالا ) امر دوطبو ابل لق اذا ةقانلا تمضن لاق رونلوا لامعتسا هتسانعم

 بوکح ینشیریک هجیهس نوجما قمادرقنط بوقج یزاوآ كلپ هلبسک كنەزه
 توصتل اهرو بذج اذا سوقلا بضنا لاش یک ضابنا ردهنسانعم كمریویلاص _

 بهاذ هد ولقم رلضعب هح رک ردتغل هدنظال ضبا بضنا هکر بد ح راش اهضباک

 ا هلیا دورو یردصم ندنس هغیص یدنک هساوا بولقم رکا نکل رایدل وا

 رج عون رب هدننزو رنا ( بضنتلا ) ىذا ردهلقتسم تغل نالوا پاوص سپ

 د رهش یرلکدد یباغا یسومو ینکیت ناجس ینعی كجوع یرانکیت ردیمسا يزاچ .
 یسهک تصن و رد.دآ هب رق رب هدنب رق همرکم کم بضنن و رولوا هییش بیس

 هدلحم ضعب یلاخد| فی رعت فرح كفلوم نکل ردفبصنم ريغ هلا لعف نزوو تیک
 هدننزو باط+ ( باطلا ) ردشلیا عاقا سوک نکر دا يهو ی یرهوج

 لبح رونید هنر نويو هسأر یا هاطن برض لاق هنسانعم سر روند هشاب

 كناط ( بطاتلاو ) هلاه ( ةبطاملاو ) هدننزو ربنم ( بطلا ) هنسانعم قنعلا

 قجاو زوغوا هدننزو هبطصم ( هبطنلا ) هتسانعم ةافصم روند هوكزوس هل رک
 هنسانعم قمروا هنغلوق كنهسکر هلقمرپ هدننزو برض ( بطالا ) روند هب یک

 هلرحف كنون ( اونا ) هعیصاب هنذا برسط.اذا لوالا بابلا نم ابطن هبطن لاق |[

 ید رفم هلفلوا مسا رولیزوس هنن ندرلن آ هکرونید هرلکلد نالوا دوك زوس
EER,رش هدر هایم بود رقشف هنر یرب یسات هدننزو هلعافم ) ةبطانملا (  



A i ۵ ۰ ۸ : : 

 ۱ ا یرفوط هبیرقوب یسکوک ءابصنو رونبد ءابصن هدنشزوم نینرفلا بص

 ا ردصلا یا ءایصت ةف لاق رونلوا رعت ول کوک هکروند هيفا نالوا
 عضو هرج هنبرزوا هکرونید هنغایا جاس نالوا ندزومد هدنزو ربنم ( بصنلا )
 *شاط ییا هکردهباب هس نالوا ندشاط هيفا هک هتل هنسانعم نینهآ ياپ هسرونلوا
 ` ريما ( بیصللا ) رارید قفائالا هل اكاو رارايط هرب عفن رمرب ینفرطرب بودبا عضو
 هبصناو رولک ۰ ءایصنا یعج ردصخ2 و بوصنم ظح هک رد هتسانعم هصح و یا 0

 رونلوا قالطا هضوح بصنو ظح یا بیصن هيف هلام لاقب رد تلق حج هکر ولک

 كرش روند هغازودو هغآ شلروقو نوععیدل وا بوصنف هللاا تئاصن یفارطا

 . لوق رد هنسانعم بیصن و هصح ید وب هاب رک كنون ( بصالا ( ةن ام بوصنم

 "ودیدآ رعاشرب هدننزو ریبز ( بیصن ) بوصنم ظح یا بیصنو بصن نم ی
 هلصا یا هباصت وه لاش رونی د هنعح مو ساسا و لصا كئش ره هدنزوباتک (باصتلا)

 ىلا سعشا تأح لاقب روئلوا قالطا هرب ییدلیا بورغ كدنوک و هعجرمو
 و ی بصن ىج روئلوا قالطا هنیاص كغاج و ابییفم یا اهیاصا
 دفن ا غلاب اک | لام هک زونل وا قالطا هرادقم لوش ندلام هدعرش فرع باصتو

 یرلتاکز هدکدش"رباهددع شب هودو همهرد زویکیا شموک الثم رولوا بحاو یناک ز
 .كنهربون نب كلام باصنو رولوا مهرد زویکیا ییاصن كشموک سب رواوا بجاو
 ردهنسانعم عج مو داینو لصا دو هدننزو ساجم ) بصنملا ) رذیععا یس رق

 نالوا هنسانعم هاج هيف بصن یذلا ىفعت هعج رمو هلصا ىا "یشلا بصنم لاق |

 كنون ( بصنلا لهاو ةيبصانلاو بصاوتلا ) رددل وم رزم كح راش بصنم

 ۱ ندلا بوسه و نینمولا ريما هک رونلوا قالطا هبهقناط ندح راوخ چک ۱
 د تارقال قرط كلت روج ههجو هقا مرک یضت زا لف ماما
 (٠ بیصانتلاو بیصانالا ) رد ذوخأم ندنسانعم توادع راهظا رد رلغلوا نیدتم

 تیصااو روند هرلهرانم و ه رالیم ناتلوا بصن نوحا ناشن هدرللو هللا هیقوف یان

 یکللا ةدعاق كن هعیب رز دالب هر را دعف ن ) نیيس ووو ]دا عض وهرب

 هلیطاقسا كنون روند ییصن و رونید ینیبیصن هدنتبسن ردیمسا هفو رعم ةدلبرپ نالوا
  ءاعما بؤلق دحاو مسا هکر دوب یرب ردراو بهذم یکیا هد هلگوب هک رد حراش

 1 تیأر و نیبیصن هذه نولوش رارریو باعا یک ییارعا هفرصنم ریغ ۂدرفم

 ج یناث بهذمو نیرمسنقو نیطسلفو نیربب یف لوقلا كلذكو نيبيصنب تررمو نیبیصن
 € نییصن تیأر و نوبیصن هذه نولوقیف راردبا ارجا هتسارجم عج ینآ هکردو
 ارز ددرظان مینا ین لاثمو لوا بهذم لوا لاثم هدتسنو نیبیصنب تررمو
 3 ناو رکم (بصشلا ) یهتنا رولوا طاقسا یرلتمالع عجو همش هد ردهدعاق

 1 قجرویف ۰

 ی ۳



 یی ات وی زر aS هو میوه تی ایرج

 کت ا دوتا
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 .زدیلباقم رحو عفر ردهدال بم سەف كن هک نالوا ینبم هک ردبا رعارپ صوصحم

 ردذوخ ام ندنسانعم:تعفزو.ولع رونلوا ربع: نوتسوا کیا هدیتکم لافطا نال
 لوصا رولوا قرا ندرك ديد ءادح .هکردهمن . نانلوا رکذ بولا بصن )

 بمنو رولوا ید مسا يک ینیدلوا ردصم هدنوب بصن رده رومرپ هدزاج
 سا (؛هبصنلا ) .ه رهظا اذا رشلا بصن لاقب رد هن انعم كلعا ادیپ هنتفو یش
 EE سک لاق رد هنسانعم تقذمو تجزو مر هدنزو

 درد هد :نعص (بصثلاو ) هلی وکس كداص و r كنو ا دهحو دک هيف

 هلدرتعص بصتو هالب و ءآد يا بصل و بصن هباصا لاش روند هتفآ و ءالب و هتلعو ۱

 یرلکدلیا ذاخنا دوبعم كرل س ر تبو زونید ءرالیم نایکید نوجا ناشن هدرالو
 را ردبآ شس رب اکاو بصز هر بودنا, شارب ندحاغاو ندشاط هکر ونید ه رل هنسن

 هدنکو ا زوک هلن وکم كداص بصنو یک سس و سس ندع و كداص هدنو و

 هدنوو یرظنف عاقلا یا ییبع بصن اذه لوقت رونید هثیش ناروط .بولیکید _

 روجر هدشزو فتك ( بصثلا ) ردنل عف لوق ىلع ردفا دهلي كنو
 لیعش ) بیصلا ( عجو ی یا بصن وه لاق روند هیسک دنمدرد هتسخو

 هدنن زو :لاعتفا ( باصتتالا ) رد هتسانعم قمردلاق یرفو یهنسنرب یدو هدنزو 1

 بصتناف ابیصنت هبصن لاق ردهنسانعم قمروط بولیکید و قلرذلاق هکسک ون هنسن رب
 كلسکو بوغآ هاوه ولو ردهنبسانعم بایمتنا هدننزو لمقت / سا

 رابغلا بصنت لاقب رولوا هدننروص كماکيد هاوه جروا يک كريد هکردهتسانعم _
 تفقو اذا رام لا لوح نتالا تبصنت لاقب ردهنسانعم قمروط بولیکیدو عفترا اذا _

 .( باصنالا ) روید, هلیم نالیکید نوجا ناش هد زالو هدنزو ,هبیبح .( ةیضللا )

 ردعفاو هدنسهم رک هالا [ باصنالاو سسلاو لا ۱۶۱ ] یا هد و

 بص: هنفارطا كنهمرکم عك هدیلهاچ,نامز وا ع ونصه ندشاط لوش دارم |
 كنوب یدبا رلردا نیبارق عد: نوجا ران آو هبات یک یچ كسانم ہرانآ بوتلوا |

 هلی اق كرلنابرق لوا تیلهاج لها یرلت لواو یک :قانعاو .قنع ردبصذ ید رفم |

 قالطا هرلناشنو ه رالیم نالوا هدندودح فیش مرج :بایصناو یدنا ا نکتر

 ) بتاصنلا ( هتسانعم هب راس رونید هکرید ش دملکید هدننزو هف رغ ( دبصتلا ) رونل وا

 یرلقل ان او بونلوا بصن هنفا رطا كيض وحب هک رونید هراشاط لوش هدنن زو بیا

 ( هیصاتلا ) رد هبیصن .یدحاو رونل وا دنبو دس هلا نوکول و , هلا روماج شلدوغو
 تكلبا راهظاو هماقا 4تفو رس یک لاتفو كنج نوحا هکر هدنن زو , دار اقم 4

 یرازون و هدننزو رجا («.بصنالا;) هل هرهظا ذا .هیص اد لاش رد هنسانعم

 یا بصنا نس لاق رول وا یک قوا هک رونید هنا ويح نالوا یرغوطو كيد
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 2 EE نالوا دراو هنسانعم دیزم ینالث دوخای رد ییسن لعاف کو

 انا مهلا هیصن ممسوا بصللا لعافوا بصنوذ یني بصنم یا بصان مه لاقب
 مهلا بصن ندیرع ضعب دوخای ردلعاف سا هرزوا روڪ ذم هحوو ییعی هبعتآ

 بصا ندهارهاش بویلوا تحاح کا هلغلوا عوعسم یدورو هتسانعم باعتا
 كنهروک ذم ءدام هکرید حراش رولوا دراو هنتسانعم بعتمو لع افیسا ندنا

 رولوا لعقم ییعع لعاف هروک هلوا هجو ردل وقنم ینیدلوا عوتسم ند رع یدورو

 هیف لوعقم نم لعاف دوخاب ردکعد لقشوذ هکهنسانعم لقبم رثرید لقاب ناکم هک
 یہا ردندلیقو ځد فصاع مو و هنسانعم وک راربد ¢ لیل هکد تن رول وا

 | بصا شیعلاقب رولوا فصو هکلرید نالوا لیصحو بسک هلتحمو جر بصانو
 عاص وهف حصاو عفای وهف عنبا یرلنوب رلضعب کرد حراش دهجودک هیف یا

 ريج نب سیوح بصانو یہا ردهجوم لوا هجو نکل ردرلشلیا راتعا ندنمل رق
 ضعب هدزوا روکذم هجو هدننزو .برضا ( بصنلا ) ردیعا یسرف كنەسك مات
 ردهتساتعم كمربو بعت هتحاص یدصقو مه كصوصخ ر قرەلوا عوعحم ندبرع

 هتفاو ءالبو هتلعو ضرم بصنو- هبعتا اذا لوالا*بابلا نم ابصن مهلا هبصن لاق

 .گاتدردوروحمر ضرمرب ییهسکرو ءالبو ءاد .یا بصن هاصا لاقب رولوا ,قالطا

 . ی هتسنزبو .هعحسوا اذا یناثلا بابلا نم-ایصن ضراا بصن لاش ردهتساتعم. كلیا
 | هتسانعم قمردلاق یرفوو هعض و اذا "یملا بصن لاش ردهتسانعم كليا عضو هرب

 ردطلغ ىراس هعقرفو هعضو هدارو هعفر اذا هبصن لا رولوا دض هلغلوا
 ردهتسانعمكع رو زدنوکنوتهلتءالمو مرن هج هتسهآ لوق لع كم روب هلا مادقاودجو

 بصن لاقیف نیلربس وهو همو لوط ریس, ناوهوا هعفر اذا ربسلا بصن لاق

 بصن لاق رد هنسانعم كليا تلنعشد هللا هکربو نیلربسب مهمو اوراص اذا موقلا

 نداشت یولکدلیا رب نوجا بیرطتو قیوشت یرءهود كرلپ رعو ءاداع اذا نالفل ۱

 3 رولوا زاو آ دنلب و,ندهروب نم تاد هکر د هنسانعم كلا یتغتو مت عر , هلا ع و رپ

 3 کرد هنسانعم لیا اقلا كنج هب هلایمو ءادلا نم ابرضیدح اذا یدال بصنلاش
 ۳  هنسوش رق ییهتسن رو اهعض و اذا برملا هل بصن لاق رذکلیا ادیب كنج دارم
 1 هب رابفتسم هعاقاو هعفر ادا علا بن لاق ردهنسانعم قعردروط هنکید بروکید

 3 .هد ریاصب فلوم وه هبصتو لوهصلا ءانب ىلع بصن دقف "یشه لبقتسا و عفرام لکو
 ۰ ,| هدرللوب بصنو ردديفءو عماج ندنوب هلکلغا مسر هلیترابع , هتقا یا "یشلا تبصف

 3 راج ادلنیتخف هدیوب و هننسساتعم بوصام مع, رونید هلیم ناللیکید نوجا ناعت

 3 | 3 رعش ةيفاق تصا هدنح الطصا نویضورعو ردهنبسانعم ماجن اس و تاغ بصنو

 . هب رعم بست هدنحالطصا نو وحخو رد رابع ندقل وا مات یمان و ماس ندداسف

Eو  
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 | باشنلاب نومرب یا ةباشن موق لاق روند هتعاج ناللوق باشت لاه ( ةیاثثلا )
 ( ةبشللاو ) هلاه ( ةبشنلاو ) هلنیتحف ( بشنلا ) روند هنحاص باشن ( بشاتلا)

 | ندقطان روند هنلام نالوا مدقو لیضا كەس رب ندتماصو قطان هدنزو هبترم
 بیا کل # لثلا هنمو ردیس هلوقمرزو میس دارم ندتماصو ماعناو مانغا دا رم

 ی ریش ع و رب ندنراهشا هی داب بشنو * بشخالا منا ام بشن کلا

 یدح كط ايمد نامع ی لع ندنن دحم بش و راردا داتا یاب رد رابرت

 ی رروط هزاغو هک روند هنغروق امرخ یک هدسنزو ریتم بش ) ردیف

 بوشلبا اکا هکروند هرب لوش ردناکم مسا هدن زو بلطم ( بشنلا ) رولک بشان

 نالف بشن لاق ردص وصخ هریرک سما ویو هیلوا صالخ هلهجو رب نالیصق دوای
 هشاق هجالآ لوش هدننزو مظعم ( بشنلا ) هنع صلحمالاهف عقو اذا هوس بشنم

 تبشنهد ر لاق هوا شوقنم یرلتروص قوا یرلک دید باشن د ا رو ههدرو

 ندنکلیدنک هتسنرب هدننزو لاعتفا ( بادتالا) باشنلا ةروص ىلع یشوم یا

 كمردکرب نوط واو قلتعا اذا هيف شنا لاش رد هنسانعم قلئوط بوشلیا هش رب

 بودیا مج لالغ نداروب ندارواو هعج اذا بطلا بشتنا لاقب ردهنسانعم

 هنم ذحماو هل اذا مامطلا نالف بشتنا لاقي ردذنساتعم كبا ذاحشا لام ندنآ
 بولوا بک ارتمو مطنم هنیرب یربو حق سان هدنزو لعافت ( بشالا ) بثت
 موقلا بشان" لا ردهنسانعم قلصف بودلیا هنن ر یرب هدنزرط هکبش هلفمشقص

 هبشن لاقب ردیفدارمو هدننزو موزا ( بوشنلا ) ضعب ممضعب قلعتو اوماضن اذا
 تلزام رارید اذک لعفا تبشنام رلبرعو همزل اذا عبارلا بابلا نم ابوشن الا

 ردکعد مدلشا قرهیلتوط تولا ةشر ردندل وا ۶ ینقیقح كلو هنسانعم

 ب ا دنع ظفللا اذهو ثبلب ۱ یا [ تام نا بشن م 3 1 یراشل او حراشلا لاق

 هلنیتحف ( بصللا ) *یشب ست ۸ ینعب قلعتلا بوشنلا لصاو هعرسلا نع ةرابع

 نم ابصن لجرلا بصن لاقي ردهتسانع قلوا مدنامورفو رحاع یشاد ندبعتو مر

 كلا دهجو دج بویلابح كرهکح" تجزو جر هشياربو يعا اذا عبارلا بابلا

 رب هل رسک كنهزقه ( باصتالا ) دبنخاو دحاذا مالآق نالف بصن لاش ردهتسانعم
 هبعتا اذا اباصنا هبصنا لاقي ردهتسانعم قلق هدنامرد هلیئاریا بعتو چر ییهسک

 هبضنا لاق ردهنتسانعم كليا لاندردو روجر تلعو ضرر یهسکرو هایعاو

 لاش ردهتسانعم كلبا زا رفا بنصنو هصح لدهنس رب هیسک رب و هعح وا اذآ ضرلا

 نیکسلا بصنا لاق رد هنسانعم كمروک ؛ باص هغاحو ابیصت هل لعج اذا هبصنا
 ردکعد بصنوذ هکرد هتساتعم بصنم رک كداص ( بضاثلا ) اباصت 4لعج فا

 هرزوا بسن رهاط ردکعد ولتنمو تجزو ولبعت هکی حاص تو بعت شش ۱
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 للا هزم و كيسن ها یعدا اذا نالف تسد لاق رده سانعف كلبا اعدا ود

 هک ردیفدارم و هدننزو ذلک اشم ( هبانلا ) + بش نمال برق نه بیرقلا*
  تبارق هک ردهنسانعم قلوا لشم و هش هنرب یرب هتسن کیا و هزخآ هتسنرب

 هد زو هح رعد( ةبسیتلا ) هلئامو هلك اش اذا هبسان لا ردذوخأم ندنساتعم
  بودیک هلا ددر هد کید ءاکو هنر هاک یتعب هب وا ئر هدتساز ۱ مدآ یکی هکر

 هلغل راذک تیلصم لکو هیا كلکنوز كرکو هلا قلیغوق كرك ردهتسانعم كل

 90 )ام رغو دهساب داو لا ادا بشاب بنی لاقب تولوا
 هیهنسنرب هدنن زوهبرغ ( ةبشنلاو )هدننزو دوعق ( بوشنلاو ) هلي كةم نیشو
 اوشن و ایتکت هقلح ف مظعلا بشن لاق رد هنساتعم قلاق بولي وط بوشلیا

 ( باشنالا) رک ذيس اک ردهنسانعم هبشن بشنو ذفنب ۸ اذا عیارلا بابلا نم هبشنو

 تشنآ لاقت ردهتسانعم قم ردن و ط بوردشلىا هب هنسن رب *ییسرب هاب رسک كنم ریه

 ینعُم حرا تبشنا لاقت یدنلوا رکذ هکردهنسانعم باسناو هقلعا اذا هیف "یشلا

 بشنا لاق رده انعم كلا راتفرک بوردشلیا هغآ یراکش دایص و تستا
 قوا یا ها باشتا هدننزو لیعفت ( بیغنكا ) هّلابحم دیصلا قلعا اذا دن اصلا

 :پودیا هلخادم هشيارب نعضتم یداسفو یشو هبشنا یتعع هيف هبشن لوق ردفدام
 ےگ اذا یا ق بشن لاقت روثل وا لایعتسا هنسانعف قلوا لوغشم و شف اف

 هيسک نکعلیا لوش هبشثو یدنلوا کذ هک هتل ردردصم هدننزو همز ( هبشلا )

 لګ هللاهکد ندن یک ینکیت قارتون هدکدشلبا هیسکرب دوخای هفیارپ هکروضشد
 کمدی هبت نیامدقم یتعب * ةبقع ترصف هبشن تنک * لشلاهتمو هلوارلوا كقتعو
 .یدعش نکل ,یدیا ردنا هدهاشم ترمومو رش لدن هسلا هدکدشلبا بولیصا هیسکر

 یس هلک هبشن هروک هاب كنينادیم مدلاق هدنام فو زحاع ندنیفیکو تلصخ لوا ن

 ردشفل وا فيفح نوجا جاودزا هنس هک هبقع نکل بولوا هبشت هدننزو مزه
 قالطا ةغلابم هلغلوا ردصم لصالاف ىس هلك هبشن هکیدلاق ردهدن دقت ةبقعاذ ةبقعو
 هسک نالوا هراده# و لیلذ هرکصندتعانمو ع رو زم لثمو ردلتخ ید یسغل وا

 r ندنس هلق سیقو ردیعا كدروق ندعابس هبشنو روثل وا برض هدنقح

 دمدلا رفظالا نب لع ندنیدحم هدننزو یلس روند یشن هدنتسن ردا یردب

 لالا ةیشاب هلتیسانموب روند هثیش یمشلبا هیدن رب ( ةبشانلا ) ردندرلنآ ی لا

 یرلفدتللوق كرلب رع هدننزو نامر ( نابشنلا ) زدقح هلو ایل رکت دارم هکرونید ۷

 دیش هلیزو یتبم ةن رش فلوم هلاه رد هباشن یدرفم هنسانعم لب رونید هقوا
 ذاحا باشن هدننزو دادش ( باشنلا ) للا یا باشنلاب اومارت لاق ردشمالیا
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 4 1 روند هیسک ننالوق باشن كلذک ردقح هلوا مدآ نزود باشن هکروئید هک ندا
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 ردصم هبنس و سل و یجذا رد هنس انعم هب راقم هکر دندنوب ید یسهدام تبسانمو"

 پ بىتى لاقب هنسانعم كلنا ناب و کد یدسنو یییوص یدنک هرخآرب هسکرب ر ول وا

 باستنا هبودنک كرخ [ هسکرو هبسن رک ذ اذا یاثلاو لوالا بابلا نم هبسنو ابسن

 ..انل بستنا هل لاق ناب بستن نا :هلأش یا هبسن ,لاق ؛ رد هنسانعم كقسيا یتسلیا
 یتسهبوبش هدنسهدیصق رعاش هدنزو هرم هبسنمو هدننزو بیم بیسنو بسن و

 رعاشلا بسن لاش ردهنسانعم كلبا لزغت هليا 1 یساوهو قشع نالوا اکاو

 قالطا ییسن هتسودنز كب رع یابدا رعشلا ف ام ببش اذا ةبسنمو ابیسنو ايس
 رد هنس انعم* كليا ناب و ک ذ یشن ینیدل وا بستنم هکر (.باسنتسالا ( زدندب و

 هليا باستا لاوس ییالث افن. كفلوم هبسن رکذ اذا لجرلا بسشتسا لاقي
 هداموب هدام یاضتقم ارز ردلکد هعکیالم هعبط یربسفت هللا بسن رک ذ یهداموب و
 ردردصم هدننزو ريما ( بیسنلا ) ردقلوا رسفم هليا تبسن رک ذ قالو هلیا لاوس

 لاق روند هثیبش نالوا نابسج و تسانم هب هنسنر بیسنو یدنلوا, ر ک نک ھن

 یا بیسن وه لاش رونید همد آ یحاص بسن و یوص و بسانم یا بیسن وه

 هرعش نالوا, لقشم یبسنو روند و بحاص دوب ( بوسللا ) بسنوذ
 . ٌهبایشاو ( هدننزو دادش ) باستلا ( بیسن هيف یا بوسه رس لاقن رونبد

 ,ةباسن و باسن وه. لاقب رونید ه شک نالوا انادو انشآ تیاغب هیاستا اع هلبیاه

 هیهاد هلک ۲ هک ایوک یک همالع ردنوخا هفلابم ناه كندباسنو باسنالاب ماع یا

 تیاغب یزغتو بیسن هدنزو برقا (بسنالا ) رونل وا دارم تیابنو تیاغ دوخاب
 بسنا رعشلا اذه لاش روند هبهدوصق و رعشس نالوا نکنرو فطلاو كزا و قیفر

 نیک ات نلفط ا تیسن ( یال ) زدرصاق لیطفت لعفا هدنو ابیسن قرا یا

 قزا .یا.ةغلابلا هجو لع رعاش :رهبنشک .بسان بیسن لاق رولوا دارا نوح
 بودی زوت یغاربط یشاط هلکسا دیدش كب لی هل سبک تنمزیبه ( باسنالا ) فطلاو

 ها رهاس و هداج رود هل وب یرغوط و قجآ هدننزو ردیح ( بسنلا ) یصااو

 هم رقدالک ی ردیپ ندلو و رونید هنتعالعو هنیرا لو نانل وب لوق لع: هنسائعم

 ا تین )اا لجررب بیس و روند هنلو هع رقو روند هنیراطق

 رغصم ) هیدن ( رد را هین اخ لامس تش هبیسن و نیک تش هبیسن ردندنآ وست یاسا

 س و هیطع ما تش هیاست و راس تل هبد سل رد دنآ وسن ياشا یدو هوس هين 1

 ردي كن هیعش بیست ۳۸ مصاعو ردندبا22ا ےب سڏ ن سیو رد رز هیات هاش بش 3

 ( بسا )وز وب ه هداج یرغوطو قجآ دوب را رک + تنیس و كنون: (:نابشتلا)

 اب عدکیوص كنس دن هدننزو لمف ( .تیتتتلا ) ردیچسا نصحر هدن< هدننزو دجا 1 4



 قسشالوط لقلوشرق ندفرط ییا لیو هنیزو هروز ی هجسن اذا لوقلا لجرا
 ۱۳۳ یوم یزالط بورواصیعارنط هلکعما

 ۱ هیر و وش هدازو لقیص ( بربثلا) هتسع اذا دنیا وه خرلا لاق

 . رد رابع ندتنلاح كليا ادب ترم ,و رژ دلقا زاغ و قلیغوق هک ردعشا هنسانعم

 ردب دآ هب رق رب هدنساض قضشمد, بری و روني د همدآ رد و لاج واتدالح برن و

 نالوا سضعم و ریش برربنو و ردیدآ مضومرو رددآ هب رق رب هدنساضق بلح :تللذک

 لاقب و ریش یا برینوذو برین لجد لاقب لاه ردهرین قنوم رونید هب یشک

 یحف كن وت ( ییربتلا ) ةيحتلاو راب یا ةبرتلاو ,برتلاب انني نالف ديفا لاقت
 كنهمج یازو یجف كنو( بزنلا ) روند هیهیهاد و تفآ هل رصق كقلاو

 یت كيكو وهآ هدننزو بارغ ( پا رغلاو ),هدن زو بيحب ( بی رتلاو ) هلی وکس
 بزن یظلا بزن لاقی ردص وصح ,دنککرا لوق ىلع ردهنسانعم كمهلم بونلسس

 دیح( بربثلا ) روک ذلاب صاخوا توبص اذا یناثلا پابلا نم بازو ابز و :

 ( ب زلا ) روتلوا رییعت هغو هک رود .هزوکا تاکرا و کیک .كکرا ؛ هنو

 ( بشثلا )اوزان يا او زان لاق ردهنپاتعم كليا عضو يقل ھن زب و هدننژو

 لع ردهنسانعم تبارق روند رفلص> هل و یریک كن ون ( ةيسنلاو )نتف

 ,ندنرلتهج نوا هبسنو بسن .هروک هنا هدراصب كفلوم ةصاخ ءابالا قوا ةبارق
 .ءایآ هکردلوطلاب بسن یر ردعو ییا ید لوا روند هلاصتاو كارشا نالوا

 یو هوخا هکرد ضرعلاب بن یربو ردلاصتا و كارتشا نالوا هدنرلتیب؛هانبا و |
 هليناجب ضعب تبسن هکرولوا هاکو یک تبارق نالوا هدنرلنیب ماعالا یبو ةوخالا
 وک ردن دانوم وب رع بیسن روش وا لامهتسا خر هدن رادقم نال وا سناجم هنن رب .ی رب

 ردنرایع ندکللیا باتا هک ایوک ه هبوب كرمدیا داب ینساوهو قشع هدهدیصق

 .هفاضاو ارعا هبهدلب رب دوخای ههلبقر تبسن و بسن لصا هروک هننایب كحایصمو
 ماع هدتدسن رکاو یدنل وا لامعتسا هدتارق تلص و هدعب بول وا د 4 باغعم

 یمشاه یشرف لاقب رولل وا دقت هرزوا صاخ ماع هسا روک ذم هدیسیکیا كصاخو

 سپسأت یعدقت تماع نکل دول وا دیفم یدیک ات نامه ماع هسنلوا دقت صاخ اریز

 لاش ردهیناف بين لآ اریز ردبسنا قغلوا عدبقت هرزوا هدلب هلق كلذك رولوا
 یجج كتبسن هلبسک كنو و یک پاپسا و بیس رداسنا ییج تبسنو یکم یشرف

 یک فرغو هفرغ ردبسن ی كتبت هلی كنو و هدنزو پنع ردبیف



 ےک روو

 ر ما

 یراق
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 ترس ینعی هدحاو تلاح ندراهاد یسهلوقم هود و رطاقو تآ هبدن و رد بیبح

 هاک و بولوا شکرس هاک و مالم هاک هکرونید هبهاد نایلوا تبا هرزوا هدحاو

 بدن هدننزو هبرغ ( ةبدنلا ) ردقحهلوا ناویح ندا كلها هاکو بوشا لزوک

 ۳ 9 غیلبو حصف هب دن و یدنا وا رکذ هکر دعسا ندنسانعم ٽيم

 دیم“ یسهدلاو كناذ مان فافخ ندیاحتا هبدنو خوف یا ٌهبدن ین لاقب روند

 ناو ردیدآ نایلرب هدنع رحم هدننزو بلطم ( بدنلا باب ) رددزنابز يخف كنو و

 هدشنزو لاعتفا ( بادتالا ) ردعقا و هد زاغ و قجاقح هطیحم رع نده زلف رح

 هک نانلوا توعد هشیا ر ها ارغا و ثح ردلاعتفا دنس هک بن نالوا رک ذ
 هيلا هاعد یا بدتن اف رسالا لا هدب لاق ردهنسانعم كلیا تداجا هلل وب ییوعد

 ىلا هباجا هانعم ثیدسطا [ هليبس ىف ج رخ نل هنا بدشا ] ثیدلا هنمو باجاف

 یا الضفت بجو اوا هبا رج نسح و هاوش عراسوا هل لفکتو نم وا ا

 ق هناش رع RO هک ردوت ثیدخح موهفم كلذ هرب نا مکحاو ققح

 ردبا تباجا هل رفغم هدنقح دهاجم ندا تعزعو جورج هداهحو ۱ هلا لییس

 هنسلواروففم دوخای ردشلیا توعد یی یملا نارفغ موقم دهاج هللاح ناسل ارز

 دا تعراسم هبافبا یتابوئمو ضوع نسخ هدنلباقم دوخاب رولوا لیفکو نماض

 ا و یک تن 0 <= نسح ۹ رخآ ۳ جی تهنغ و حسا

 وا یور ىراغلا ینام وهو ] ردسفم ت وبشا یوق رم نی e یوم
 داهلا الا هتب نم هحرخال هللا ليبس ىف دهاج نمل هللا لفکت هنع هلا یضر ةرب ره

 رجا نم لا اع هنکس لا هدروا دلا هلخد نا هناک قیدصت و لا لیس ق
 نیدهاجم دارم ندنالکو ردلاح هیفنم "لجو ردرلبتهح لشم یهلا لفکت [ ذيثغوا
 یک تاحرد عفر و تاب وثم نالوا دوعوم هدن رلقح هلا ليضش هرزوا نیدعاق

 بدتنا لاقب ردهنسانعم كليا هضراعم دنمالک كلكتم بادتنا و یہا ردنالطفت
 نسو ضنامذخ راربد بدشنا امذخ رب رعو همالک ف دضراع اذا نالفل نالف

 تباجا نانلوا رکذ هکردکعد لآ هکدلک هالوق و هجزآ هجزآ ینعی هنضانعم

 كالاچ و تسج هدلعو راک هدننزو ایدنه هللا یصق ( ابدنلا ) ردذوخأم ندنسانعم

 ( هرينلا ) ةجامللا ف فیفخ یا یصقلاب ابدنم لحر لاقب روشید هبیشک نالوا

 ىس اذا لجرلا برين لاق ردهنسانعم كليا قلزاغو قلیغوف هدننزو هحرحد

 ردنرابع ندقلف هدروش هلذک و قدص یالک هک رد هنسانعم كلا مالک طاخو ما و

 یذاک مالک هک ردهتسانعم كليا لاقم مین و مالکلا طاخ اذا لجرلا برین لاقي

 برین لاقب ردنرابع ندکعا عارفا هدقدص تروص كرهیلیا بی رتو میظننو نییز



 صفت هما رس

 كليا توعد هلا ارغاو ثحوبو يععسم یا بودنم لع لاق ردندهیعرش قیاقح

 اذا ح رطا یا ملکلا هب دنا لاق رد هنسانعم كلعا رثا هند كیورضم هرایو هتدن

 ص وصخ رب یهسکرب هدننزو بر ( بدنلا ) بودن هيف ث راص اذا بید رهظ ۱

 ۳ فقخ یآ بد لجر لاش "ردلومم هننزو فیرظ هکرولک هادو یک

۵ ۰ 

 رطخ ردنزابع ندهنسن یرلکدلیا نیعت و عضو هنادیم هدرلءدام یک ثحو یک داق

 ریرج نر بش ندنیندحمم ردیدآ هلسقرپ بدنو رطخ یا بدن مهني لاقي رونید ید
 لو ردهنسانعم قعش قوا هلثح بدلو ردندهلق لوا یبدنلا نجرلادبع ن دمو
 رکذوو ردطاغ یرهخعن ا ادا یرلانبادتا موب يا اذک موب انبدن لاضتلا لها
 یرب كنهراب دوب هلیرسک كءزمه ( بادنالا ) ردبلغا قلوا یسهدام قشر نانلوا

 تیاص اذا ح رطا بدنا لاق ردهنسانعم كعشکپ پونلءربم هرکصندقدلوکوا

 اقلا هبهکلهفو رطخ یتسفن هدننع تعاجش زارا دوخای هبنمار هسکرو هیفرا

 یعب بدن هئادیم یتسفن هکایوک رووا رببعت قمانیوا هلیناج هکرد هننساتعم كما
 ( بيدنلا ) امیرطاخاذا هسفنب بدناو هسفن بدلا لاقي رولوا شا عضو لدکوا
 لاق روند هوضع شلاق یربو یرتا هرکصندقدل وکوا هراپ هدیدنک هدشزو ریما

 نم ابد مالا يلا االف بد لاق ردهنسانعم قمرغاپ كزمدا ارغاو ثح نوعا

 رد دتسانعه قق شاما ا هلا هيو هیهدامرب یهنکریو هکح و هاعداذا لوالا بابلا
 كرهدیا دادعتو رک ذ یندمامو نساحم هرزوا تیمو هبحو اذا مالا ىلا هدن لاق

 هدننزو هفرغ ( ةيدنلا ) هنساحم ددعو هاکب اذا تیلا بدن لاق ردهنسانعم كلیا اکب

 هدصوصخ ره بدنو روند هغلغآ هنوک لوا هرزوا تیم ردمنا ندربخا یانعم
 بورض رولک بودن ی رود همدآ راذکر اکو ا فیرظو هربحو تسج

 هربحو تسج ینعی قلوا بدن هسکرب هلیحف كلون ( ةيادنلا ) بيحب فیرظ
 ادب راصاذا سمافنا بایلا نم ٌةیادن لح.رلا بدن لاق رد هن سانعم قلوا فی رظو

 ردفو رعم مکح ندهیهقف ماکحا هک ردکی د نیسم هدنشزژو ب وب ) تبودنلا (

 ثح هنساشیا هڪرد هیلا بودم لضصا هروک هننای كحاب صم ردندنسانعم

 هلص هلیسح قلوا مهفنم انعم هدعب رد رابع ند صا نالوا توعد ها۱ رغا و

 ,یمرف كني راصنا لبس نیدز هممطوا بودنمو رد شلاق بودنم بوسشلوا فذح
 هادح و نا ] هدنقحو بولوا راوساک ا سو هيلع هلا لص مرکا رورس ردیسا

 ارحالا هاندجوام هلغلوا هنسانعم الا مالو هيفا ءام ىس هلك نا رلیدرویب [ ارحل
 ردیدآ عضومرب و رددآ كنسرف ىلهابلا ةعيير نب لسم كلذک بودنمو رد هدنکبس

 كنرالا تش هنویم ند ه رهطم جاوزا رد داون "یاسا هدننزو هرج ) هب دن (

 یردپ ردیمسا یسهدلاو كنهبدن نن نسح ندنیندجمو رد هيا هکر ریسا یرل هه راچ .

 ۰ رد ببح

 هی
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 هدننزو هنر( ).یاکتسود هبسزافلاب نهو دیتا برا ۱۱۱ ۲ 6
 هدننز و بعص ( بلاو ) هدننزو فتك (بخلا ) هنسانعمتسا رونید هربد یخدوب .

 ( لاو ) هدننزو فصه ( بخلاو ) هدننزو همز ( هبخلاو ) لاه ( ةبْعلاو )

 یف كلون ( بلاو ) هدشزو" بودنم ( بوخلاو ) هلیعف كناخ و یعض كيم

 ریما ( بیخلاو ) هدنننزو بوقع ( بوخالاو ) هلیدندشت كنابو یسک كناخو"
 هنانعم نابح روند هیشک ققروق زسکرو هدننزو راکذت ( باطلا ) هدنازو"

 هرد رپ هدفناط هدنشزو تک ( بخ ) هل نیت رولک بم ییج كنظفل بیو
 لوزهمو نویز شمالاق یرثا مشو مل هدندوحو يصف كم ( بوخلا ) ردید آ

 هک روند هفیمو فیعض لوش هدننزو بارع ( باضاا ) روند هناویحو ناسنا

 بو ريق نوناخ ( باتتسالا ) هیلوا طظ وحلم لامعتساو لع ینعپ ريخ الصا ندیدنک

 ( باخم الا ) عماجت نا تبلط اذا ةآرملا تبختسا لاقي ردهنسانعم كلا بلط عاج
 ءاج اذا لحرلا بجا لاقب رد هتسانعم قلوا یحاص دلو قافروق هلک كتەزه

 لاقت رولوا نددادضا هلعلوا هتسانعم قلوا دام دلو رداپم واک رو و نایحدل و

 ) بو رخلا ۱ ردز وخأم ند هی یر و ند وم یسرب عاج دز وب ءاج اذا تکا

 SR EDE روشد هغرایو هغالتح نالوا هدرایقو هدرلاشاط هلم كنون

 نالوا هدن خوک لاب بیراختو رولک بیراخ ییج روند هکیلد نالوا هد هنسن رهو

 هدشنزو هجرحد ( ةبرغلا ) رراپ لاب رایرآ هدنآ رولوا هناخشش ةکرونید هراکلد
 دب رحم ا ) ابق اذا ةرجشا ح داقلا برخم لاقب ردهتسانعم كلد یباغا یدروق ج اغا

 كيلد هلکع روح هکرونید هجاغا لوش هل هینب لوعفم م او لعاف مسا ( هب رخلاو

 تیرا ۳ تراضو تیلب اذا هب رگ و هب ره هرم لاق دل شلوآ ثيلد

 سن و روند یشح هدنتتسن ردیدآ 1 هدننزو رفعح با همح* نیش ت(

 نبا ردعقاو هدرا ءآروام هدلب وب ر ردکعد ییرعم دارم NE و بست وبیقت دود
 رانا ( دبدنلا ۱ ردشایا تارا ندهاچرب هداروآ یرو زم هام مکح یرکدد عنقم

 یرب«دای هک روید هناشنو را كنسةلوقم نابحو كنم راز ا هرزوا یرد هدب

 رولک بودنو بادنا ی رک حجو زساه نت بدن یسنح عج رونلوا رعبعت

 ردهنسانعم كمشکب بونلیناق یرب كنابحو كنءهراي شلوک وا هلت ( ۱۱
 بودنو هلن ےف بدنو هتد تبلص اذا عبارلا بابلا نم اید حرا بدن لاق

 یریو یزرا ءربلادعب كنابحو كب هراب هدوضع نالوا ح و رج هل رله كنون هیودنو"

 تراص اذا روب ملا بابلا نم ابودنو هبودنو ابدن رهظلا بدن لاقب ردهنسانعمقلاق
 هرزوا دحاو بولسا هتسرب رازادنا رب هک رد هنتسانعم قشر بدنو ةبدنلا هو
 هکرونید هلدکوا بدنو-اقشر یا ابدن انیمر لوقت ردنرایع:ندنتلاس كالا ناراب بت
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 |[ او رتخاف بحلا ىناعم لالا مضض * نم ده لاعس مث تقولاو * اورق نم لعف"
 . ]| لاق ردهنسانعع ىلغأ هلقلیراز نعي هلدش یدو هدننزو لاعتفا ( باعتتالا )۰

 ۱ ] دوخا ناکب تدخ هکردهتسانعم كأ فلت هدو تح ىج لحرلا قا
 ( بيلا ) اددنشآ سفت اذا لح زا بعنا لاق رولوا ثداح ندنسفن قیض
 هحایص هصک نوا كشتي هیوض لوق لغ كلبا دمجودح هدشبارپ :هدنزو لیهفت

 اوراسوا مهلع یقفاودجادا اینه موقلا بح لاق ردهتسانعم E ید

 بيو یدنلوا ناي هدنتسهدامرد نیعلآ موعضم یسذک اوب رق ءالا نم اورق یخ
 االف فلا بح لاق رد هتسانعم كلما ناولو باتیپ تیاغب ییهتکرب رفسو "ریس "

 .ندرو نم یانعم هک روند هشیورو ولتعرس هدننزو ثدح ) بلا ) هدهحا اذا

 هکر دهتسانعم هع رق هدنزو هبم"( ةبصلا ) عیسس یا بحلم ریس لاقت ردزاجم ةغلابما
 هسکرب هدننزو هلعافم ) ةبخاتلآ ) ردقو رعم رردا لاعتسا نوحما لصف یعازترب

 لاق ردهنداتعم هعفارمو هکاحم تمرتوک هکاح نوحمآ عدم ءدام لق ییمح

 لضفو دوحو مرک ینعی ها رغم هلا هنکرب هکر د هتشانهم هرخاقمو هک اح اذا هبحات

 لاق ردنرابع ندکلیا هلدامو هعزانم هل دادعت تیزم یک بسن لئاضقو زبهو
 لاق زددتناتعم قموق لدکوا ههنايمو كليا ثح 41 لدکواو-هرخاق اذآ هیحاب
 تقورب نوعا كنح رکسع ییا هدنزو لعافت ( بحاتا ) هنهاراذا هبحات

 امتفو ىلا لاتقلل اودعاوت اذا اوبحات لا ردهنسانعم كمشدعو هل نییعت دوهعم
 روشوا لامعتسا ید نوجا صوصخ یربغ هعهاک ردلکذ صوصحم هکنحوو
 هدننزو ءزمه هلی كنون ( ةبخلاو ) هلیوکس كندمجم یاخو یمض كنون ( دبخلا)
 هزات یا هتضو یشلا هبنوه لاقب روند هثیش نالوا راتحو هدیزک شفلودنروا
 ( بلا ) هراتخا یا هنا لاق ردهنسانعم كل ودن روا هدننزو لاعتفا ( باخنالا )
 عام ولردر ندنعاونا عاج لوق ىلع كلبا عاج هلیوکتس كناع و یصق-ینوت
 اهعماج یا اهعکت اذا لوالاو ثلاتلا بابلا نم اب ةأرلا بخت لاقت رد هثساتعم كليا
 لوالا بابلا نم اب هلفلا تبع لاق ردهنتسانعم قمرصا بخو هنم عونوهوا
 لا اذا "یا بم لاش ردهنساتعم قمزاقح هرشط بوکجن ییهنسنربو تضع اذا
 ۲ نانو مربا "ییاعمو عوضوم هانعموت یسهدام بغ هروک هتنای اساسا هعزن
 ا عازئا هدا لاا هکایوک روند تنش نالوا راتخمو هدب رک هکهبخم الع ردع رفتم
 ی هلفثوا ع نمار هز هکایوک روند همدآ ققروق" هک بوضو بخنو ردقفلوا
 رواد هدعقمو هربد بو رنا ردظومع تبساتم ررب ید هدنزاراس ردشلاق هرهز

 دوخانا یرب یرب تكترشع مز نارای هک رداهتسانعم ریطع ترشو هنسانعف تا

 لاق رونید یتاکتسود هدیدراف ردنرابع ندولط ییدلیا شوت هنقشع قو شعم



۲ O RES. ۱ ۱ ی 

۹4۷ : 1 
 ردارعم ردظافلا دارم هک ندمشق و بحب هک یوک .ردقجهلوا یتطب نالوا

 رد رابع ندنایآ و هروس نالوا لزا هد هم رکم ةکم ینعی قاتع بحاون لوق ج

 لوالا قاتعلا نم میماح لآ یا نیلا ] دوعسم نا ثیدح هنم و ةيامنلا ف لاق 9
 تام لوا نم اما و هکع الوا تلزنا یتلا روسلا لاتعلاب دارا [:یدالت نم ياو

 ىا [ نآرقلا بیاح نم ماعتالا ] دوعسم نیا ثیدح یف و هيف لاق و نارقلا نم
 هقاتعف تحاوستلا اما و تيجلا تی بح حج بياجلا و هرو س , لضافا نم,

 E E هابل E رو هسدفو وال وهو 03 ترو یا هر مه وق نم ۱

 یتیآ [ ام یلبا ضرااب ] رولوا هلتهح زااو تحاصف "لاکاب فا

 رول وا هاتهج ین دوخاپ توالط و توالح هبسل اب دوخای هی | ماکحا تیعج ۱

 هل رت ( بحت وذ ) رددآ وص رب صوصحم هتعاج لولسوت هدننزو هبجت ( ةبجلا )

 ردشل وا یرلهعف و رب ییعی مو رب 2 رلب رع 0 هک ردهردرپ صوصم هنس هلق براح

 دایرف هدننزو ریما ( بیصلاو ) هلیئوکسس كنم یاحو یصنف كنو ( بعلا )
 ثلاثلا بابلا نم اییحمو ابح لجرلا بح لاقل ردهنسانعم كليا کی هللا یرازو
 ینعب هلتدش هکردموسم هدزوا قلوا مسا بیح هدحابصم نکل ءاکبلادشا ادا
 رذنردتشم هرزوا قلوا زاجم انعموب هدساساو روند هاکب نالوا هللا دایرفو یراز
 نانلق نییعتو عضو هدّنعض هدام نانل وا ثح بو ردع رفتم ندنسانعم بوحوو

NSبودا ثح هدننعض هدامرو ردمما هنسانعم خط طخ روید هلدکوا  

 هدساسا نهار اذا ثلاثلا بابلا نم ابح هب بح لاق ردهنسانعم قموق یدک وا

 تجحو ناهر و رد هنسانعم مع و تم تو ردم وس ص هرزوا قلوا ندنناپ هلعافم

 هدانعم و و هنسانعم لاعس روند کک و روند دی هم6* و تحاحو راد هتنسانعم , ۲

 همول وا بحن و لاعسلا هذخا اذا یناثلا بابلا نم اب ریعبلا بم لاقي رولوا ردصم

 تیاع دارم هک هاا لحا روند هنت اغ كي هد ودجم تدم و هل سانعم توم روند

 ردهنسانعم رد و روند ه یاویح ی شش و هب هقطات سةن a sS تادم

 ىلع بجوا یا رذناذا لوالا بابلا نم اہ نالف بح وا رد_صم یک

 ردهنسانعم ثكع رو فیفخ و هتسهآ لوق ىلع كٍ رو هلتع رم بخت و ازم هسفل

 تام قلیاقو رد هن رلانعم ماکنه و تفوو تدم و زد هنسانعم لوط قمازواو

 ثكمروعم و رد هنسانعم مول قمو واو ردفو رعم بعل هک ردهنسانعم راقو ردهتسانعم

 ك:ظفل بخت ها و اسم فوم رونید هیءود نامزد هثلا مطعو رد هنسانعم ن

 * دنهارم ناهربو مونو لوط * ردشلیا مظنو جرد یترلانعم هد هال تایا ویشا
 رک ذاو تولاو سفنلاو لحا ةدش ءاکیدشا رذن + رططاو ربسلاو ةدم هحاحو

 سود ےس س

 ۳ لوا



 .قلوا یحاص دالوا م رک و بیجت و بج ینعع بجا لاقت ردهنسانعم هاج
 قوا یحاص دالوا ققروقو ءایصلا دلو اذا لجرا بحا لاقت رد هنسانعم

 حراش انابح ادلو دلو اذا لجرلا بجا لاق رولوا نددادضا هلفلوا هنشسانعم
 رولوا بیج نابج و نابج بیجت انایحا ارپ ز ردلکد لسم ینیدلوا داضتع هکر د
 .یحاص دالوا .بیج هدنزو نسح ( بجا ) ردلکد مزلبسم. یتعاجش تیام

 دلو دن زو با رحم ) باجملاو ( وو هنس ( ةبعملا ( روند هب یشک

 اذا باج هوة ۃارماو نم لحر لاش روتید هوا نالوا ییداع قمروغوط

 هنعیعض و تسس باج *و ردکید هدب رک دلو هدار وب ءابعلا تدل و تناک

 كب رحم شتآو رونلوا رییعت قوا زک 4 هقوا زسن رو نسکلیو روند همدآ
 ۱3 و ( جلا ) رد رلکدید لروک و هشام روند هرومد قعهنلوا
 لاق ردهنسانعم بانا باصنا رونید هثبش نالوا رات و هدب نک هکردیفدارم و
 هاق نالوا جتساو یسرحما هدنزو بودم ( بوعلا ) رات یا بچنم ےس

 هیت ( بجلا ) رک ذ یس اک رونید هب یرد شنلغابد هلا بج و رونید هغاچاق
 یرارمط شمر وس هنآ رب كنب رلک وک لوق ىلع روند هنغوبق شل وص كحاما

 :بزاحم بجو روند + توق بن رارمط نالوا ولتب الص دوخ روشد هنغوبق
 .تكويحو یف كنون ) بعلا رددآ یداو ییا هدنسارو عضوم ماد ن ناوام هدن رايد

 رد هنسانعف قل آ یتغوبق كنبرل ربط يرلک وک دوخاب یتغوبق شلیوص كج اغا هل وکس

 هسشق ذخا اذا لوالا بابلا نم اب رجشا بح لاقي هرزوا روك فالستخا
 حض ومرپ هدن راید بلک یتب ټو روتبد همدآ نالوا او درماوجو یخ بجو

 .یانعم هلا بج هدننزو لاعتفا ( باحجنالا و ) هدننزو لیعفت ( بیعت ) رددآ

 ( بوجلا ) ءیشق ذخا اذا هبمنا و هسبح و رها بحب لاق رد رلفدارم هدلوا
 ,نانلوا رکذ هدنزو ېب ع ( یجلا و ) هدننزو ربنم ( بجا و ) هدننزو بودنم

 هلیغوبف یرلکدزوا كحاغا یرلکدد م لوق ىلع هلیغوبق ج اغا ینعب هليا بج

 لاق روند هنجاغا نالیغم و هنجاغا زوم مط و روند هب یرد شنلوا تغاید

 باج ) طلا قوس روشق وا بجلاب غ ودم یا یو بو بوجم ءاقس
 لفاو ی هلاتسن هنر یرب ندرلتآو ندرءهروس نالوا هدنینم ناق رف ( نآ_ةنا

 ةخاف و هرق و ضالخا و ماعنا ةروسس رونلوا قالطا هتیآ و هن هروس نالوا

 هلتبسن هراس هلفلوا یوتحم یلئالج یک هیلع تافصو دیحوت یک یسرکلا یا و

 ردلکد بجوم یناصقن 4۸-ٌیلوصفم كراس تیفیک ون و رولوا دیزا یباو و لضف
 قوطنمو اعم نالوا ضععتم ندظافلاو مظن هکردن ًارقلا بابل ( نأ رقلا بجاوت )

 قوطنم كش دج إ[ نطب و رهظ امنم ةيآ لكل ] هک ردنزابع ندفرص لولدم و
 نالوا
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 دافسلادنع سیّتلا توص بيبا [ سيلا بیینک بنیف سانلا ارغ اذا مهدجآ دم
 لاقش ردهنسانعم كفلبرا بویو یسیرواپ یک ک هدنشاب رب نانلوا رببعت شبحو

 دیشید هکت خد وب هدشزو هلزاز ( ذننلا ) مظاعتو ریکت اذا نالف دوتع بن

 یک یک رک یشیا ربو بن ینعع بن سیتلا بنیا لاقب ردهنسانعم قمرغاپ نک راش آ

 هلع لوط اذا لحرا بنی لاق ردهنسانعم قعازوا كرءدا ایزو بوخو لقلور

 هلا عضو هناسرس یک شوخمم ندنشالتو صرح هدنماکته عاچو نیس ق
 اذا لحر بس لاش رونا وا لایعتسا هنسانعف كلی وس نایذهو هزره نایص هجاص

 روند هنموغوب كشماقو كنيغراق هدشنزو بولسا ( بوبنالا ) عاجادنع ىذه

 میج ردب رطضم یریسفت هللا بک یوبنا هداروبو هللا نیبوبنالا نیب ام یمک فلوم
 هدرلغاط لبعا بوبناو ردرسفم هلا یشاب موغوب بعکو هلا موغوب بوبا هدناهما

 رطسم بویناو روتلوا رببعت یلوی نابوجو رغیج هکروتلوا قالطا هلو هحا نالوا
 لخحاانم بوبا هل لاش رونل وا قالطا هنس زد رادعما تبان هرزوا همصرب یراو

 رونلوا قالطا هلو و رونل وا قالطا هرب كسکو فرشم هنفارطاو اینم رطس یا

 رددحاو ارهاظ روند هموغ و ید و هاه ( ةبوبالا ) هنسانعم قیرط

 ردک رک قلوا روصقم ندنظفل بوبا ردهنسانعم بوبنا هدننزو دفق ( بالا )
 هنیرا ربط قول وص نالوا لصتم هرکح قآ هکردندانععو رولک بيانا یجج كوباو
 هک ردب ض رونید هبهبب رک ذحار هدننزو هبد ( هلا ) راردیا قالطا هبرلا بینا
 دن هل لاشو دبی رک هحار یا ةن هل لاقب روند هبهفیطل حار هنب هلعدش كناپ

 كمك بوق آ هجزآ ندنکلیدنک وص زو لعفت ( لا ) دا
 لیعفت ( بیلا ) لیست اذا هلأ بیت لاق رد ذوخأم ند وبا هکردهتساتمم
 بدن لاقت رولوا هدنابن ولشماق هک ردهنسانعم قفوغو یرلیاص كتابت هدننزو
 هدنسهیحا یر هدناربا هل یعف كنه ( هابنا ) اا 4 تراص اذآ تاا
 هدننزو دوعق ها هیقوق یا ) ب وا ( رددیرق رب دەكاو ا صف رد هب رق ر

 یک یسهم ریقو یسالا رب ردهنسانعم قمقلاف بورابقو قلاموط بوموت هتسن رب
 هدشزو ریما هلیج ( بیجلا ) ًاتنودج اذا لوالا بابلا نم ابو یشا بش لاق

 رولک باجما یبج روند هناویحو ناسنا نالوا لیصاو رکو بیسح كاپ ییوص
 بیج ةقان لاقیو یک رذن و ریذن رولک بحو یک هامرک رولک ءابمو یک فارشا

 بيجا وباو نویم نی بیج زدنردیماسا بیج و رولک بیات ج كنوب ةت و
 تیج جد و هدنزو هزه هيض كنون ) ةبحلا ( ردند رلددحم یدرو رهسا دها زا

 بحت لاقت ردهنسانعم قاوا قب عو بيحب هدننزو همارک ( ةباجلا ) ردهتسانعم

 یندوب هلك كنهرمه ( باحالا ) اي راص اذا سماللا بابلا نم ةباح دلولا
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 ترشح ماعا رد زیاچ هددلیوکس كناهو رلنتحف ( بهل وا ) رددآ هلق رب

 یشا ندنلاحو نسح تیاغب ردیسس هبنک تبلطلادبع نن یرعلادیع ندب وقطصم

 ۱ | ( باهللا ) ردعفلف هبنکت نوجا راعشا ینغجهلوا مج ران یربصمو لأم دوخای

 یرب هدننزو بولسا ( بوهل الا ) ردیدآ عضوم رب هلیعض دوخای یرسک كمال
 لع ردمسا هک رونید هتلاح یسرکس كنآ هلدشو دج قرهرایوق زوئو بودیزو

 هد شو تعرس یک ولع بوبوق ندنرب ادتبا ینعی هنسادتبا كنسترکس لوق

 .یتح هودع ف سرفلا داجا وهو بوهلا هل سرق لاق روند هنتلاح یسمقح
 رب هدنس هیحات نجاوش هد هب داپ هدنزو هباتک ( ةباهللا ) هودع ءادتاوا رابغلا رش

 ردد آ حضوم رب هدند رو تا ایذه هد زو ءارح ( ءایهللا ) ردیمعا یداو

 ندا عید هدننزو ربنم ( بهللا ) رديد | مضوم رب هد زو بيرغ ( بیهللا (
 یا بهلم مالغ لاق. رونلوا قالطا هيوم نالوا راسخر نیشنآ و لاجلا عیارو

 هک رونید هیهماج ولایوب هبنیو لآ لوش هدننزو مظعم ( بهم لا ) لالا عئارلا
 بهلم بوت لا هلوا یک شم آ یتسهیوب هک ایوک هوا شماعوط هجشوخ هیهیو

 نالوا تباثو مزال هدننزو رفعج هليا همم لاذ ( بذهللا ) هترج عبشت م ناک اذا

 هلا فرم یاب ( بایللا ) امازلو ازازل یا ادحا و ووذبل هما لاقل روند" هثیش

 رو قتمالیرب لوق لع روشد هماعط نالوا زآ ندنسولط رغآ هدننزو باح”

 هقعل ردق وا مفلا "لم نم لقا یا ابال تدحو ام لوق روند هنرادقم كتفعج

 كالب هنم

 مرعلا ليس هک ردیدالب یعهلق دزآ هدنع هدننزو لرم (.برآم ) € ملا لصق #

 دوخاب رطع عور هدنزو باحم ( باللا ( یدلیا ج عزا ند رابد 13 یرلت آ

 تيم یرارکت هداروو یدنلوا رک ذ هدنسهدام پول هک هت زوند هنارفعز

 و و ردنا ر ند هب ودا هلن وکس كنا هو ن ےف كهم ( ( ةسلا ) ردینب هنل وق یتلاصا

 اوبا رک ندنس هک هب هلا یردیسراف رویم طفل هک هل وا مولعع رد عم

 ظوفلم ءاه هدنروص و ید اق ح وتفم یاب هلغفلوا بیرعت هدع ردکعد یارش

 پتک یبفانمو ىلع تفصو تیرشو ردعالم قفلوا تب هدنسهدام ءاه هلغلوا

 ردح ورشم هد هیط

 هدتننزو ريما (بیبلاو ) هلددشت كنابو ىحف كنون ( بلا ) 4 نوللا لصف 3
 قاب غا بولهکت هرزوا یک ی يق کت هدشزو بارغ ( بأشاو )
 جایهلادنع حاص اذا نالا باللا نم يابو اینو ابن سیتلا بن لاقب ردهتسانعم
 حورشو كناهما عیجو كحراش نکل ردحو رطم یظفل سيلا هدرادخ»ن هجرک
 دودلبا ] ثیدح ىف ةيابلا ف لاق ردص وصحم ه هکت هرزوا ینا كشداحا بتک
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 ( بلولتا ) هلا تشطع اذا

 ( بهللا ) یدنلوا رک ذ هدنسهدام بیل هدننزو رهوح ( بلوللا ) هتساتعم دوره

 ( باهللاو ) هدننزو ريما ( بیهللاو ) هدنزو بعت ( بهللاو ) هدنزو برض
 ردهنسانعم كفلولع بولت روق ندو شن آ هلاعف ( نابللاو ) دزو باغ

 هدیسزاف هک هتساتعم زاتلا ناسل روند هنیولع یر ویس ناقح كن بهل لوو لک

 یعوجت هروک هلوا سپ هتسانعم رانلا رح روتید هند کلیسا كع هد بیهلو زرد هنابز

SHهب ینا" و ناخ دل | نم هصلاخ تلعتشا ادا رانلاتبهل لاق ردندم ار باپ  
 قم هص وص كب تحف بهل و رواوا ردصم ید راپن رول وا مس ا یکیا و هروک |

 هبا وه بهلو شطع اذا رو رلا باتبلا نم ایهل بهل رول وا اا ةت ساتم

 كمردناولع یثتآ هلك كنمزمه ( باهلالا ) روند هرابغ ناقح بوق |

 رود ها دد سرب هدشب و لعوفم هع كم

 قرەراوق زوو قرءهدیزو هاوه تا و اهلعسا اذا راثلا تهلا لاش رد هنسانعف

 ق دا اذا سرفلا بهلا لاق رول وا نلامهتسا هش اتع فو وکس هدشو دج ۱

 بلا لاقت روال وا لامعتسا هنسانعف قثاح كيش ردي و رابغلا رانا قح هودع

 بهلا لاق رد هنسانعم كفل ولع ش هو 1 هدننز و لاعتفا ) با ما الا ۱ محبات اذا یربلا

 رد هن لانه كمردنل ولغ یش 1 هدننزو لیعش ) تیهلتلا ( تلعتشا یا تی اق راتلا

 یا تبهلتف رانلا به لاق رد هن ناعم كمل واع ست هدنبزو لعفت ( بهلتاا (

 شت آ هلاعف ( نابهللا ) رولوایعواطم كبيهلت بهلت و كاهلا بابا سو تلعتشا

 قلوا دندش كن اوه ترارحو یدنلوا 1۳ هک ها رد هنساتعم كفل ولع صلاخ

 هنسانعم راح مو رووا قالطا هنوک یسا كب هفلابمو رول وا لامعتسا هتسانعم

 هسز ( ةبهلاو ) هدننزو بارغ ( باهالا ) رونلوا لابعتسا هتسانعم یمهصوص و
 ردها هام فا وم رد رلعما ییا و اف قازسوص هد رل و هدنب زو

 صااخ تیاهب هبهلو شطع یا ةبهلو باهل هو شطع اذا اابهل لحرلا بهل لاق

 ناشطع ( نابهللا ) هلوا ردیا ناعل یک رون هکروتل وا قالطا هغلقا « کار قاصو |
 یه هدننزم هلوا رولیفاب بوناب رود .هناویحو ناسا زسوص تا و
 رب هلناحف ( ةبهللا ) هدننزو شاطع رولک باهل یرلعجو هدننزو یشطع رونید |
 هیهجرف شو نالوا هدنغلارآ كغاط ییا هلرسک كمال ( بهللا ) ردیدآ للف

 عاط د وخاب هتسانعم هروک فاکش رونید هغالتح نالوا هدرلغاط لوق ىلع رونید

 دوخاپ هنسانعم ریغص بعش روند هنلو غاط قحهراطو كحوک نالوا هدنف دنفلارا

 هلغا وا كسک وو برص و نیعلای هدن ز رط را ود هک زونید هان زول لوش كغاط ۱

 هلیعص كمال رولک بوهل و رولک باهلا ىج هیلوا نکم قمقح یرقو نداروا |

 بعشنم ندنس 4ق دژا هنع بملو هللام رولک هاهو ےک تال روگ و[
armeی س  



 نوت ¢4 :

 ۱ ا یدقت ءرزوا ءاط كنيس ردزاج یغد بالزطصاو رايد بالرطسالا
 ا هلوا مقاو مدقم هرزوا هلمهم یاط ندقایطا یورح هک فرح نیسره هکردهد رطم
 طارمصو طار نوسلوا لصفتم لرکو لصتم هیاط هل رک ردز اج لیدبت هلم داص

 نایو دسیف هرزوا قلوا یبرع همس روب ینسهک بالرطسا وبشا فلوم هج رک یک
 نکل ا تیعبت هتسهض كناط دوخاب نط یعط كمر هروک اکاو یدلیا
 ردم وسرم هدزواقلوا یا و یظفل بالرطساهدامدق ریطاساو هیمکح بک عیج

 رذکءد یسوزارن شنوک هلکغد هشنوک بالو هناریم هلی كنءنمه یسملک رطسا
 ردل وقنم جد ییدلیا عارمخا یرلدحما دلو مان پال كمالملا هيلع ین سیرداو

 نالوا تافوا:تفرعم رادم هکردا لق هدنفلوم پدالا تیام ح راش هقفب ندنوب
 ردلکد ییرع یرلظفل نوسل وا هیلقر كرکو هيام رکو هیاسح كرک تالآ عیج

 ۱ قیاقح ریقح مجرم و ردشغلوا دیلوت و طلخ هنمالک برع هلمیلکتو لوادت
 ۱ بال رطسا ویا هدتقورب ندفراع تاذرب نالوا فقاو لامکلا لعه هیانو قیاقدو
 | نا هنوکوع هلیسهعنقم لئالد هدمکیدلبا فاشکیسا ندنراظفل یبوغاسیا لیا
 قلا یەک بالو روند هزدلب هدیادوب ھيعق كنه یسک رطسا هکیدیشلیا
 یماکحا و عاضوا كزدلی دارم هکقلا زدلی یتیکرت یانعم هلغلوا ردصم /هثسانعم
 ییوغاسا و رددوا لع” هدهسیعافترا :دوعم تلآ لا هقالع و ردنا

 لک نالوا كرب مجب دوسخای بکرم نده جیوا هدنرلعرش یبوغاسیا كرازس
 ردد رفم ظفل یبوغاسنا هکلت ردمرص طلغ زکر انعم یهاو نوک اوک وند ردیعسا

 ؟یدابم سجخ تایلک رد ن اقم دصاقم هکردهتسانعم ًادبم نالوا ید رقم یدایم

 یبوغاسیا یانو ةفسالف هنس هلج هلرابتعا عو دوخای هنر ره هلغلوا قطنم
 ایفا ةج هک هحل رلیدلبا جراد هترلباتک و ذخا مالسا ءالع هدعب یذلیا قالطا

 ءافصلا ناوخا هک رلیدلیا ج ردو ذخا ید ییسالوقم قیط امراو قیسومو
 ماش هلی ( بالرفک ) یہا رد للا باوج وید ندرلمووسرم هدیاتک مات
 تا لوش هبط كمال ( بوللا ) ردخلف انن یوما ماشه ردهدلب رب هان راید

 هثسورآ لاب بولو هلوا رروط بوئود هئوا ورب هرجا هرجت هکرونید هتسهراب
 بئاوت ( بئاوللا ) رددبول یدرقه روند هرلناویح زسوص نالوا دیعب ندوص و

 پول لو بول لبا لاق رونبد هرلناویح زسوص نالوا رود ندوص یخدو هدننزو
 زغآ هکردیفدا مو هدن زو باعل ( باوللا ) هالا نف ةديغب شاطع یا بئاولو

 هب هول نالوا هنتسانعع قلشاط هراق هلسیمض تهال ( وللا ) نوني هنیرایلام
 (ةبالالا) قول دونا لاقي رونلوا دارا نوجا دیک أ یهتسن هايس هک ود وستم

 یا سس ن ټپ تا و جسم ی کچو بلا لا رهساجم نوا دوس یو تن هک كفره
 3 اذا
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 ردمسا ینیدلوا امس یریغ ندنسیلصا مسا مدآ رب هح كفاقو كمال ( بقللا )

 ی ص هدمالعاو بول وا ی سه یعم بناج هدبة رولک تاقلا يج هه بتساتعم رب

 هب هسکرپ هدننزو لیعفت ( تبیقلتلا ( دلا عو نالوا یدو ردند اب عو ارعش

 هبة لاش رد هنسانعم كلبة هدننزو لعفت ) بشلتلا ) رد هنس انعم كلبا عضو بقل

 رود هب هقات نالوا زانقط و قوص یسهدوک هدنژو هبعلم ( ةبكللا ( ۰ ةو اسقلت

 هدنزو دوعق ( بوللاو ) هلی كمال ( بوللاو ) هدننزو بوث ( بوللا )
 شم هص وص لوق ىلع رد هنسانعم شطع قلزسوص هدننزو پا رغ ( با والاو (

 هیوص هکوب لاح زوند هتلاح یسعشالوط بّونود یفارطا وص كناويحو ناسنا

 ( ناب وللاو ) هد-ننزو بارض ( باوللا ) ردرلعسا رلنوب و هیاوا ردتقم هلوصو
 یفا رطا وص ناویح دوخای نادینا نسوص دوخای قعهص وص رد رلردصم هلاڪ

 اذا اناب ولو اباول بولي ريمبلاو 'لجرلا بال لاش ردهنسانعم قعشالوط بول ود
 لوح بولت لبالا ساسالا ف لاق هتیلا ل ال وهو ءالا لوح ما وا یطع
 موق رب اعاد هكروند: هتعاج لوش هلی كمال ( ةبوللا ) اشطع موح یا ءالا
 ردلوا زیا هواشمو هرک اذم هلا رلن آ هدنراروما نکل بوک بونوق هلا رخآ موق

 هکرولک بول عج رونید هرب هبکسکوب قلثاط هرق هکرد هتسانعم هرح هول و
 یسنج مج روند هه قلشاط هرق دو هدننزو هباغ ( ةباللا ) ردیسنج عج

 [ ةنيدملا قبال نيب ام مالسلاو ةولصلا هیلعیلا مرح ] ثيدملا هنمو رولک پال
 هکم مرح گرا ۶ ءزوح لوا هلغاوا هدي قلشاط هراق میظع یکیا ولف رط ییا

 ولیوت هايس هاب شکرب هیارآرب هالو ردندتهج وب قالطا نیم رح رلیدرویپ مرح یک
 ءایول هلي كمال ( ءایوللا ) ردیدآ مضوم رب هبال و رونلوا قالطا هتسهم وک هود

 عونرب هلیحف كيم ( باللا ) ردرسفم هلیسراف ردهلغ یرلکدد هل رکو هکرذیمسا
 نالوا رکذ هثیشرب هدنزو لیعفت ( بیولتلا ) ردیمسا نا رفعز لوق ىلع بیط

 باللاب هطلخ اذا بولت هول لاق ردهنسانعم كمروس بالم د وخا قعاق بالم

 كنح هلکن و روند هرومد شلرو و شو هدننزو مظعم ( بواملا ( هب هتطل وا

 ندامدق و ردن دآ هدلبرپ هد دکل هو ) باللا ( روا وا فوص وم هرز ندنسابل

 عافترا ردیع رحم كعافترا تل آ فورعم نانلوا ريبعت پال رطسا هکر دیعسا هسکرب

 هنیدزوا كنآ ییاسح قلعتم هعانترا پوزاب وزای رطس چاق رب ندالوصا یاسح
 هدعب ردیعج كرطس هدننزو سلفا رطسا رلیدبد بال رطسا هلتفاضا هنسقن هلغلق اش
 قرهلوا ماللاب فرعم هلغفلوا عز یفاضا بولوا یکم هلا جزم تک
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 برض قلو ردو تم هب هب رق مان هبل ندنزارق سلدنا رد تاور یبللا ی رهفلا

 هتکلی قوا سشلوا هاو دتشاف و رونیدآ هنا نالوا هدنغلارا كرلدید كوا هدننزو

 ردلوبقمربغو هجبوزوا هکردقعت هلوا یرلفرط نالاق هدیرحما كنکلب قوا هکرونید

 خبقو دساف بفلو رلرید نارهظ هنفرط نالاق هدهمشط هکهن ید یخد نانطب ا

 زفمکبسو قجا نالوا رببدت تسسو یأرلا فیعضو رونلوا قالطا همالک لطابو
 یتیحالص هلاعتسا هلکمافنزود هحوا بولوپ هجشوخو رونلوا قالطا هیسک

 هات هلیساقلا داف هثیشرب رؤلوا ردصم بفلو روت وا قالطا هقوا دساف نایلوا
ERE SSهیسک رو دسفا ادا تلاملا بابلا نم ابغل موقلا ىلع بغل لاق  

 مدح ادا موقنا بغل لا رد هتسانعم كليوس رب دساف دوخاو مالک دساق رب

 بغل لاقل ردهنسانعم قمالپ بوقوسص هغاچاق هباق ینا كب وکو افلخ اتدح
 یاد دوخای یهسک رب هلرسك كمزه ( بایغلالا ) خلو اذا ءانالا بلکلا

 كایدساف هقواو هبعتا اذا ربسلا هبغلا لاق رد هنسانعم قاق هدنامرد بورو

 مهسا بقلا لاق رولوا رولاق هدرلور بویمراو هلم هکردهنسانعم كمروک

 لانعتسا هتسانعم كليا هدرزآو هدیحر بوریو تجحز هیسکرو اباغل هشیر لعح اذا
 لیعف ( بیغلتاو ) هدننزو لعفت ( بغلتلا ) هبصنا اذا االف بغلا لاق رووا

 ربسلا هغلت لاق ردهنسانعم كليا تقاطو باد ین بورو هدرلن و هدننزو

 بوغوق یدازوا نوزوا یناویحربای ییهسک رب بغلتو ءایعالا دشا هایعا ادا هبغلو

 هدننزو ريما ( بیغللا ) د رطلا لوط هدرط اذا هبغلت لاقي رد هنسانعم تلمرتوک
 یأرلا فیعض یتدو هدنزو روبص ( بوغللا ۱ زا بغل روند هنکلی قوا دساف

 مدتشا ییا عارب هک ی دید هالعلا ن ورع ونا هکر د حراش روند هیسک قجا

 لعف نوع" رد رک ذم باک کا ی اه قتحاق یاتک هناح بول نالو هک ی دا رد

 كیوغلو یدید ردیکد هفیح پاتک هدمکیدلیا لاژس ود كدلیا دارا ثنوم
 پا رغ( باغللا ) یبننا یدلیا باوح و د ردکعد قجا هدمکیدتا لاوس ندنسانعم

 كرلمال ( ةبوغللاو ةباغللا )ل روند هقوا راومها شمالنو هجشلوخ یدو هدننزو

 هلا لوه هی ) تغلب شیر ) ردرلسا هتسانعملقع فعضو تهالبو قح هلیعص

 رلیدلیاهیسکرب هدع ردهتسانعم یدنلکلی هلکلب دساف یرلکدید بغل قرهلوا بکر م
 بیقلت رد ردارب كنهنسک یرلک دید ارش طبات هروک هتنای تكحراش یک ارش طبات

 قلح فرح ردشلیا دارا هدننزو بعت پودیا ك برن ینیع هدن رس ماش مات تنگ

 نحب هدشاونع بغل شير یرهوج و یک رو رج ددزاج یضفو نوکس هزغ وا
 هکردستغل هدنظفل بغل هلنیتحف ( بفالا ) ردشلنا مهو هاکلیا سر قرهلوا فاضم
 هد رب كد یدشن خیس ااف رلب رع ۳ تام و رود هکلی دساف

 ذخا
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 ردیک رازکت وو زوشدا هک نایدانبوا اياد یک قعونوا و رد 1
 نوبوا هکردیعج كيعلم هدننزو بتارم ( بعالملا ) هب بعلي یا ةبعل لحر لاق

 بعالم هراک زور لخادمو جرادبم رلب ع هک ردندانعم وب روتید هرارب قج انوا

 هلی كی ( هلظ بعالم ) رد را یجهیلیا نالوج بوریک هک اردا قالطا
 هد هراذ :یزنکا هکر دنبشلوا ړه ه دشوف عور دکب کا

 هیعالم هدنسهویس قمروا بو اق هوا یرب هلیسحع هدنرزوا وص و هلی هکل وک

 هلا رانالب ( .ةنسالا بعالم ) راربد د هل فطاخ کاو ردندرش وق هیدای ردنا:

 هللا دبع یربو كلام نب ماع یرب ردیقل كنهسک چ وا ندب رع ردکعد یان وا"

 سرفربهدنن زو باذک ( باعالا ) زدی لا كلام ن سوا یربو یراطا نیصطا نب

 باعل ) روند هرایلاش ناقا ند عا هدشزو بارغ (باعللا ) رددآ قو

 هک ردندنوب یرلکدنا ریبعت باعل كنابطا رونلوا قالطا هنلاب كنبرآ ( للا
 الثم رارزوس هدک.دلک هماوق پودا حط هل رب كناح رفم یرکش دوخای یاب

 یک یعآ كجم روا هد هرخاه ترارح ( سا باعل ) روند یا هنش و

 راتبوا هکروتلوا قالطا هراهنسن لقب آ هدرخ هدر یرغوط اشا ندامت
 ناطيش رلقح وح را رد ید ناطیسشلا طاع اکا و زدولوا نرم هدنکنش

 ردهنسانعم ققا رایلاس ندرغآ هدننزو برض ( بعللا ) راردا ریبعت ی زوا
 ( باعلالا ) هباعل لاس اذا عیارلاو ثلاثلا بابلا نم ابعل بعلو یصلا بعل لاقي

 *ا رضک ( ءابعللا ) بعل ینمع یصلا بعلا لاق رد هنت-اتعم بغل هلن رك کنهربش۰

 تكناح مزح و زدیدآ عض وم و رب هدنهز یسهلسق لی وع یب هد زو

 هدنسهیحات نب رح ءابعلو روند هرب یناف یغاربط E كن همحم یازو نحف
 رده و هینابعلو رد رلب وسنم هیار وا هي ایت بالك هکر دیمسا دراز هروش فورعم رب

 ندنحاغا امرخ ( باعلتسالا ) ردیمسا كضرا رب هدنع هابعلو هرزوا سايق ريغ

 تیعلتسا لاق رونل وا لامصتسا هنسانعم كج قورّوق سم رکصندکد لسک رلام رخت

 وا رایلاسهدنن زو بویعم ( بوعللا ) مارصلادم سيلا نم ىش اف تم اذا خلا

 ( هیربرملا ةبعللا ) باعل وذ یا بوعلم رغت لاش را آ یرایلاس اعاد رود هر ۴

 ءدیک رو قایرت ک | هدرصم ردیا تارا نعب یلوانت ردنابرب ییاود هیش هناجر وس
 دل وکس كنهمج* نیغو یف كمال ( بقللا ( ررید یدکح نالغوا زوسکوا

 بولوروب هلیسهدایز ءدسنزو دوعق ( بوغللاو ) دزو لوبق ( بوغللاو )

 بغل لاقي رووا ریبعت قلوا قاط یتفاط هکرد هکسانعم قلوا بات نو هدنامرد
 یعا اذا سایناو عبارلاو ثلاثلا بابلا نم ابوغلو ابوغلو ابغل بغلو بعلو لج را

 فس ود نب دجا رفعج وا ندتفل ءا یدورو ندنماخ پاپ كنو ءایغالا دشا
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 تیتر ۱

 1 ولك باصل نح رود هنرب نالوا قیص و راط كنه رد لوق لع زول وا شک ۱

  كعو رب ندعاونا تلس هدننزو فتك ( بصللا ) رولک بوصلو هلیرسک تمالر
 | نيتچ بصلو ر روند هنه روج هدید راف هکر رونید هتسهب را ربمغی تلسو ردیعسا

 هد زو بصاوت ( بصاوللا ) روتید هک او لی ولبرشم كشر ولیوخ
 ردهبصال یدرفم روند هرلبوق نالوا نرد تیاغب یید بول وا راط یسورحا,

 هلوازمیقچ بوشلیا هنیق یرثکا هک روند ہا لوش هدننزو با رحم ( باصللا )

 لیس هینب لعاف میم ۱ ( بصثللا ) اریشک دمغلا ف بشنپ ناك اذا باصلم فیس لاقت

 كنیعو یحف نر ( بعللا ) قیض یا بصالم قیرط لا رود هلو قحهراط
 هدنن زو راک (ینافلتلاو ) ءدن زو بتک (تفللاو ) 4ل رىك ك مال (لاو )هلی وکس

 ءلیج ردت رابع ندکلشیا شيا نایلوا لاد هعگدصقم کرد هتسانعم ند زابقمانب وا
 بفاونکل دجدض میارلا بابلانم اباعلتو ابعلو ابعلو ابعل لجرلا بعل لاقت رديلباقم

 تیام زالوا عالم یساف لباقم کا !.يم هدارو هلکلیا ریست لباقم هلره یذح

 ليعفت ( بیعآ2لا ) رولوا معالاپ ریسفت یریسه هدارو هلغلوا مسقرب ندبعل لزه
 قفاتیوا هدرلتوب هدننزو لعافت ( بعالتلاو ) هدنزو لعفت ( بعلتلاو ) هدننزو
 هک هدننزو فتك ( پعللا ) بعل یتعع بعالتو بعلتو لجرلا بعل لاق رد هتساتعم

 هلی كمال ( ةبعللاو ) هدننزو ناوفنع ( نابعلالاو ) هلنرمک ( بعللاو ) ردفصو

 هدلیعف كمال هدیکیارو هل اه ( ةباعلتلاو ) هی رسک كند ( باعلتل او ) هدننزو همه

 ( ةییعلتلاو ) لاه ( ةباعلتلاو ) هایددشت كنیع و هلنییسسک ( باعلتلاو ) ردتغل
 هقیطا كرك و قمانیوا نویوا كرك رونید هیشک نالوا بعللا ریشک هلاک كبات

 لاقب ردسا هکروید هنویوا هدننزو هک وج ( زی ) نوسلوا كليا حازم و
 هرب قحاتیوا نو وا ردناکم مسا هدنزو بک( تب املا ) بعل یا ةبوغلأ مش

 لاق ردهنسمانعم قعشانب وا نو وا هلا کر هدننز و .هلعافم ) هبعاللا ) روند

 لوق لع قعانیوا نو وا هل سمک كنءرمه ( باعلالا") اهعم بعل اذا ةارلا تعال
 هاچ وا ذلت اهلعح اذا تی رالا تعلا لاقي ردهنساتعم ثمر ونک قاجوب وا 73

 نالوا شکلدو بوخ الدو هوشعو هویش هدننزو روبص ( ةبوعللا ) هب بعلت اع
 یقرحالب بوعل و لدلا هنسح یا بوعل هراج لاش رونلوا قالطا دب 4 وبم

 زبنکی هکردیسابل نونوا كلافطا هدننزو هقعلم ( ةيعللا ) ردندناوسن ءاعما فیرمت
 مسر هراود و هدغاک هدنزو هصز ( ةيعللا ) ر رک یآ دقو یرلقدان وا ربا

 هرس ودنک هکر ونید هغجنواو یک لاثع روتلوا قالطا هروص نف ناتلوا شقنو

 هنلاقص اعاد 0 روئد هزفمکبش و قجا لوشو ېک چر طشو درب رداتوا نووا

 نڪ هنش رح رود هو نو واو رلردبا رس و لزه یسودتک بول وک



 کا

 روند هثیش نالوا راد و تباثو رونید هب هنسن ناقشپایو یجشپای ردلعاف
 بزال ٌهبرض سالا اذه لاقیو اتا امزال یا بزال ةبرض مالا راص موفق هنمو

 یا بزال ةبرضب اذهام مهلوق ینعم ركب وبا لاق ح راشلا لاق ددش مزال یا

 روند هلو راط هل رسک كمال ( بزالا ) لثم وهو بجاو ال و مزالب اذهام
 بازل ج لیلق یا بزل یش لاش رونید ههنسن زآ هدنن زو فتک ( برللا )

 ةهدش یا ةبزل ممباصا لاقب رد هنسانعم تدش قلیاق هدننزو هرم ( ةب زالا ) رولک

 ( بزللا ) هلیوکس كنازو یصف كمال رولک تایزلو هدننزو بنع رولک بزل ىج
 هنر یرب یک سفف یسازحا كت هنسن رب هدننزو د ومق ( بورللا و ( هدنن زو بر

 اذا سمانا بابلا نم ابوزلو ابر "یثلا بزل لاش رد هنسانعم كشرک ب وشق وص
 لاقب ردهنسانعم قاوا ناتشپایو قشاویص هلکش زوا روماچو ضعب یف هضعب لخد

 قفوص رولاج یزوم یسهلوقم برقع و نالپ بزلو بلصو قزل اذا نیطلا بزل
 ( برللا ) هتغدل یا هتسل اذا یناثا بابلا نم ابل برقعلا هزل لاق رد هتسانعم
 ابزل نیطلا بزل لاقب ردهنسانعم قلوا ناقشپاب هلکفلزوا روماچ یدو هلت
 لاقب رولوا هجوارمو عابنا هنظفل بزع بزلو بلصو قزل اذا عیارلا بابلا نم
 هباغلا ةياغ هدنن زو با ري ( بازللا ) روند همدآ نک دا بو بزا بز لج

 ( سل ) ادح لیع یا بازلم لحر لاق روند هصخم سک او یرجو لي

 هتسسل لاق رد هدسانعم قثوص رولاج یزوم یسهلوقم ب رقعو نالب هدننزو وک

 عسل یدورو ندا باب هتفدل اذا ییاثلاو ثلاثلا بالا نم ابسل اهربغو دنا

 ات الف بسل لاش ردهنسانعم قمروا هلا یعاق و رد یتیم هن رابتعا یرلهدام عدل و

 هب بسا لاقب ردهنسانعم قعشبای بوشاویص هلنیتحف ( بسللا ) طوسلاب هبرمض اذا
 رد هتساتعم مالی ییهتسن یسهلوقم کاو لابو ه قسل اذا عبارا بابلا نم ابسل

 رو ( بوسللاو ) هدننزو روبص ( بوسللا ) هقعل اذا هوحتو لسعلا بسا لاقب
 ردص وصخ هنماقم قنو ذوخأم ندرمخا یانعم رول وا لامعتسا هنسانعم "یش هدننزو

 هدنزو رهوج هلا همه نيش ( بش وللا ) امش یا ابوسل و ابومل كرتام لاقب
 كنهدوک یشان ندلازه و فعض لاک هلنیتعف ( بصالا ) یک بئذ روند هدروق

 اصل محلاب دلت ا بصل لاقت ردقمشاب هکک نکل ردهنسانعم قعشپاب ا یسیرد

 ندسا» بصل و ردعوضوم هنسانعم قوصل هداموب الاره قزل اذا عبا را بابلا نم

 فیسلا بصل لاقب ردهنسانعم قلتوط بوشلیا هرحا نيق ت یا ندقل راطای

 رد هنسانعم قلاق بونلدیلک هدقمرپ هلکلک راط هفمرپ زوو بشن اذآ دمغلا یف

 هدنفلارا غاط یکیا هل رسک كمال ( بصللا ) قلفدض عیصالا ف انا بصل لاقب

 ندلو ی راک دید تبع و راط ندل و یراکدد تهل نوش هل وب دنن رد نالوا
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 نالب و رکا دوخای هرکصندقدلاغاص بولوا ای یترص كنهبادو الوط هعطق

 راومه و زود یک یسایآ لا هجروقج یرب یشان ندکریب بونلوب یون هلفعصاپ
 قعوص تا ندككو رودح ف سالما اذا سرفلا نتم بل لاقش ردهنسانعم قاق

 رد هنسانعم قالت مضاووقچآ لو و هرمشف اذا مظعلا نع با باا لاق رد هنسانعم

 اهعماج اذا ةأرملا بل لاقي ردهنسانعم كليا عاجو هنيب اذا قيرطلا بط لاقب
 قرهییاص 9۸ هسکرو هع سو اذا ضرالا هب بل لاق رد هنسانعم قلاح ه رو

۱ 
۱ 

۱ 
۱ 
1 
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 لاقب ردهنسانعم تک بوورو هلتعرس لوق ىلع كمك بوورو هنفلی رغوط
 یدو هدننزو لاعتفا ) هیشم ق ع رسا وا اهقتسم م اذا لجرلا ب
 هدنن زو لیعفت ( بيحلتلا ) بل ىنعم بعللا بلا لاقي ردهنسانعم كمك هدهارهاش
 هب هست رب و هب هب رض اذا ایت فیسلاب هی لاق رد هنسانعم قعروا رزق یدو

 ( بولا ) هيف رثا اذا *یثلا بل لاقب ردهتسانعم كليا ناشنو را هدنآ هللا ربثأت
 اذا ابو قیرطلا بل لاقب ردهنسانعم قلوا محضاوو قحآ لو هدننزو دوعق

 لاقن ردهنسانعم قلوا نوز و فیحم دوحو ندکلرپ هلن ( بلا ) محض و

 ریفز ىلد هدننزو ربنم ( بعللا ) ربکلا هلح اذا عبارلا بابلا نم اب لجرلا بل
 رببعت ناسللا ید هرونید هیسک نالوا ردیا مانشدو بس هسکره اعاد پولوا
 وو ES هنسن ړو ناسللا یذن باس یا تو لحر لاق رونلوا

 تكتسهقرا هدنزو ريما ( بیحلا ) یک قارواو هرهدو قاحبو روطاس روند هتلآ

 عف كوم £ كي ( بوم ) ردصاخ فصو روند هب هق اب زوم ری لب هحزآ یا

 رد هنسانعم كليا عاج هلی وکس كنهمح» یاخو یحف ڭا بلا ۱ ردعض ومر

 رامش هزوو اهعماج ىنعي اهعکن اذا لوالاو ثلاثا بابلا نم ابل ةآرملا بلخ لاقب
 هک ز وند هتجاغا لقمنیتعف ( بضللا ) همطل اذا االف بلخ لاقب ردهتسانعم قمروا |

 ردیفص كن آ هک لقم و ربد ید یدنه یامرخ اکاو رولوا هدنب و هد ع دالب

 رددآ هب رق رپ هدنجراخ نیبا ندع هدنع هدننزو هبقع ( هبل ) رربد ا ر

 هسک نالوا رونلراعش هنسهدآ هدنماکنه هصاخحم ایاد هدننزو مر کم ( بلا (

 قع راش هدننزو هلعافم ( ةبخالملا ( تاموصلنا یف مطلم یا نم وه لاق روند

 هدننزو دوعق هلا همحم لاذ ( بوذللا ) ةطال اذا ةبخالم هبخال لاقب رد هنسانعم

 ماقا اذا لوالا بابلا نم ابوذل ناکلاب بذل لاق ردهنسانعم قلوا میقم هد ری رب

 بذل ینعع ناکلاب بذال لاق رد هنسانعم بوذل هدننزو هلعافم ( ةبذالملا )

 بزل لاقب ردهنسانعم قمشپای بوشاویص هدننزو دوعق هلا همحم یاز ( بوزالا )
 بز لاق رد هنس انعم قلوا رادیاب و تباتو هب قصل اذا لوالا بابلا نم ابو زل هی

 (بزاللا) تبدج اذا ةنسلا تبزللاق ردهنسانعم قلوا الغو طقو تبث اذا یشلا
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 ی ك تبوک یهنسن رو نعط اذا ةقانلا رم ف بل لاقي ردهتسسانعم

 ) لاق : ردهنسانعف كهك سابلو اهدش اذا هیات هيلع بتل لاق رد هثماتفم
 ردذ وخأم نددروک ذم یانعم هک رد هنسانعم قماللوج یتسهقرآ كن او هسل اذا هو
 هدننزو لاعتفا ( باتتلالا ) ردک را کتو سب هدش اذا لج سرفلالع بتل لاش

 باتتلا هکرد ح راش هسل اذا 9 بلا لاقب رد هتشانعم .كف كگ باوئا یندو

 هننسهفوآ ات آ هدننزو لیعف ) تيتا 1۱ ) ردکشک هتب قم رقح یدرب یسابل

 ) بات الا ) هیلع هدش یا هلح س رف )۱ لع بتل لاش رد هنس انعم لغ بو روا لوح

 لاقب ردهنسانعم قلق مزالو بحاو هرزوا هسکر یصوصخ رپ هلیسک كنه
 هدنرلماكنه هتف هدننزو ربنم ( بئلما ) ةيلع هبحوا اذا ايالا هيلع آلا بتلا

 لوا و مقم هدنسهاخ یدنک بوجاق ندطالتخاو لالتخاو هتف اد
 هنسانعم ناقلخ باب رونید هر هبح یکسا هدنن ز و ستار ) تتالملا ( رونید 6

 ( بحلا ) ردندرلن آ هیبشللا نب هلادبع ندباتا ردهل قرب هلی كمال ( بلوتب )

 اوبل لاقي ردهنسانعم كليا هطاشو ون رغو یلفح سا هایعف تيجو كمال
 5 ادي یل روک غل وا ب رط قم یرلح وم دل رکد و ا وح اص اذا عبارلا بابا نه ابل

 هدنزو فک ( تعللا ( برطضاو جاه اذا لا بل لاقش رد هنسانعم كلنا

 تاکرخ كمال ( ذبسللا ) بلبوذ یا بلب شیج لاقب رونید هرکسع لو روک |
 هنع ( ةبحللاو ) هدننزو هحرف ( ذبعلاو ) لاف ( ةي لاو ) لوکس كيجو یال
 هنویف نالوا قوح ۍدوس و روند هنویق شلازآ بولیکح ید وسد هدننزو

 یج زفلوا قالطا هنویق ردصوص# هنسف یکو لوق لع رولوا دض هلکغد
 یدوس كلويق هلی كمال(هبوعللا) ءلتاعفرولک تابلو هيك كمال رولک با
 هيو ةءاشلا تبل لاش رد هني رلا نعم قلوا رشک یدوش كاذک قلازآ بولیکح

 هبوط هدشز و لیعقت ( تیلا ) ررغ وا ابل لق اذا سالا بابلا نم
 هدشز و برع ( بايمللا ) تبط یعم ایت ةاشلا تيل لاق رده اس

 هلوا شمال رو نارع ز ونه یک بولوا شکلی روض هقوا لوش

 روش د هلو قحا و رول وا یگ كلو یاح و یڪف كمال ) بعللا (

 ردهبانعم لوا هدرلنو هد زو مظعم ) بدملاو بحاللا ) هنسانعم ها رهاشب

 ردصع بلو حخطاو ىا بح مو د نال قیرط لاقب ردوملم ینعع بخال ١
 اذآ كاا بابا نم ا لج را بل لاق هتاف كفك ها ةا

 هبل لاق رد هنس اعم قمروا رت و ES ی ككاو تحاللا هرط و ۱

 تلخ لاق رد هندشانعم كلا وا شا بودا رات هژیشرپ و هب هب سط اذا فسلات

 اد1 محلا ت لاق ردەنسائعم كليد تب ونک هنغلن زوا یاو هيف ۳ اذا "یشلا

 س a ورک تنه ده روت me یورو

۱ 
۳ 
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 ۴ ردیرلعنمكتقرو رهمو تقفش هکر وتلوا قالطا ءرا ربط هجن رپ هدکر وب ردشلبا تیاور
 ا تنسهک بل نالوا هنسانعم زويا بل ردنا تئدن ندرلن آ قیجآ دكروو ثکرسا
 8 # برع)انبو ردراو یریبعت هدیا هلیوش کا هکرویموق مچا یخد هدزم سل ردیعج

 .یسهدناو زوحم رب كن هسکرب هکردوب لصا كنوبو ردرباسلثم * يبلا تانب كاذ ییأت
 لطعم رب دارت بورتوک هلکلیا حالا هدناپ یفد ی آ یسهجوز یدا زاو

 زوج نکردنا رذک ندیس وق لوا هسک ج اقرب بقعرد یدلیا اقلا هب یوق

 چاسا ندندنتشذک رس و جارخا :هلغلوا یراراذک هعماس یسەلاا كنهروب نم.

 نوح رامدآ لوا یدلیا رابخآ ینکیدلیا اقلا ؤلغوا یدنک یتدلوا هدنرلکدتیا

 د. هنسیدنک یخدنس یدلیا افلا هبهکللهم وب نس بویلبا تیاعر هکقح كلغوا
 تقفشو تقر نالوا هدکروب یھی یدد یبلا تا یتعواطتال هدنراکدید ها اعد
 هدنازو بسابس ( بلابللا ) یدلیا باوج وید رویلوا منام رویموا اکب یرلرمط
 هدننزو ریما ( بپبللا ) روتید هنب رلعش اچ بوشلم اب كنسیروس یکو نویق
 الصا نانا بول وا مزالمو دج هشیه هصوصخرب یا یسهک بل نان وا رک ذ

 بل لجر لاق ردذوخأم ندن انعم تماقا روند 2 نایاوا ع رافو راف

 e هبیشک كاوا دنش وهو لقاع بيبلو هنع شال مالل مزال یا بيبلو
 هدننزو ءابحا رولک ءابلا ىج لقاع یا بیبل لج ر لاقب رهلیعف ندنساتعم لقء
 لحر لاش روند هب یک نال وا فوص وم هلک !رداو دشرو لقع ( ب ویلا از

 ودنماقف ساب ال هدننزو ماط اررکم ( بابل باب) ( لقعلاب فوص وم یا ب ویلم

 ِ» حراش سآبال یا بابل بابل لوقت رونلوا داریا

 تاکرح كمال( یلرید ) ردذوخأم ندن ۲ هلفلوا هنسانعم لیلق الك بایل

 9 هض وح هدنن زو ره وح ( بل وللا ) ردعض ومرپ هدلص وم هل رے كنف)لاو

 :قوح كب وص نالک روند هیوص نتاکزما بونا هرناد هدنرغآ ورک كغ ولوا

 ورک هلتدش ندن رعآ كکيلد تحرک یراس رادقم بویمغص .هغول وا هلغلوا
 هدنلکش یکرها قبریا نلاق هک اووک بونلیمرکد هجنالوط هلکلیا روفا ۲ بوپ

 محفل هنم لمح یذلا رشکلا ءامل لاق رود وا رییعت یتنراق هدز ع ر ول وا ۱

 لبلب هناک ربیصبو هغ دنع ءالآ ربدتسیف هب رنک نم هع هر وبنص قیضیف هیوام

 ردهیقا رع تغل و هروک هننای كح راش ردل وق لوقما لوق بل ول كفل وم بلول يآ
 هتیشرب هدننزو دوعق ( بوتللاو ) هلیوکس كنهیقوف یاتو یحف كمال ( بتلا )

 ات هيلع بل لاق رد هنسانعم قلوا موادمو مزالم هرزوا هحو كمالیا اکا ق

 یا هب بت لاق تم قبا هب هنس ربو مزال اذا لوالا بابلا نم ایوتلو

 قمحاسو كترودو تس اذا هيف بل لاش رد هنسانعم قاوا رادابو تاتو قصل

 تس ت مج چ ا

 رد هتسانعم
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  7 PFهبا روا هدرلت آو هنسانه» رحم روال وا خید نداروا رد رب كشت رنک ۱

 ,دفدنلوا :ویلعت هدالف نالوا یک هيادرک هدنابشا كلو رولي رو ا قد
 کروند هغلموق هحهقفو و ردقح هلوا فرط ییاو یروقح دزاغو هکر دن رپ ناروظ

 هک رونید هنکلسکوک نانلوا ریبعت كردلکو دنب هنیس كراوطو رولوا نیش هنیمز

 عضومرب بو رولک بابلا یبج راررک هنسکوک ويد نوسقک وریک رکاو نالاب
 هش رظو هفیطل هبلو ردفدارم هدلوا یانعم ها بیل هدننزو هبح ( ةبللا ) ردد آ

 یدیشلبا ناب هبسانلاب هلا نوناخ نالوا یتبحم هنجوز افنآ فاّوم نکل رونبد هنوناخ ۰

 مزال هب قلخو يل تفاطل ترشاعم نسحو تبحم هنجوز 2 یانعم ارهاظ

 رد رالوعفم عسا ندابلا هليماغدإ كناب ( بلاو ) هدننزو مركم ( بالا ) رولک

 ) دیوللاو (  Eروند هبهباد شلروک دنب هنیس هنسکو ک ردل وعفم مسا

 ) لیمه هن ریغصو سوسق هنعون ریبک رونید هننوا قشممص هلیخف كمال ( بالبللا

 رد هنساذعم كلبا قلناب رهمو تقر توک اا یدلو هدنزو هللز ) ةبليللا ( راربد

 ساسالاف لاق هيلع قراذا اهدلو ةأرملا تبلبل لاش ردلماش ید هناویحوو

 قلغاط هبلبلو هيلع تفطعتو امتفشب هتفطلا,و هتل اذا اهدلوب ةاشلا تبلبلو

 ندیا روهظ نکداشا دی یک یشد كنهکرت هبلبل و اوقر دت اذا اویلبل لاق رد هتسانعم

 یشان ندنفطعت و رهم هرکصندکدلبا عضو یتسوزوف نووقو رد هاکح ندننوص

 هدننزو هبیبح ( بيبا ) ردلاثموم ۱رهاظ یدنلوا ناب افنآ هک ه رد هتسانعم قمالپ
 هب وا ید و ردیکلموک برع نایلوا یساش و یی ه ریش ردساپل رب هدنز رط

۹ 

 هجرادقمرب هدننزو باصس ( بابللا ) رولیروع هن رلسکوک نامه هلغلوا بوتر
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 ا
۳ ۳ 

 € ا یه

 ن“ چ د ا دا ی ا

 ( تیلتلا ) ردد آ لبج رب هدنراید هعذحوت هدننزو بارغ ( بابل ( روید هرباچ

 بو هرواق هيلا ییس هماج ندفرط ییا هدنلاح دوصاحم هلا EE ر هدنن زو ليعفت

 های عج اذا ابات هل لاش ردهنسانعم نیکح هنف رط یک ه رکصندکد ردک رب

 لاقش ردهنسانعم قاب جا بونلروا یسهناد نیک او هرج 3 دم وصلناق ۳ دنع

 تك لاقت رد هنسانعم كلتا هدر هدنصوصخ هنسرو بل هل راص اذا با

 ۱ كاسكو ک نانل وا رعت کلم وک معو نیو كلحاو كلي بیبلتو هيف ددرت اذا * یش

 بونلاغص هدننزو لعفت eh ) رديمسا كسا كندهخ نت« هک هت ردیعا ۳

 ( كبللاو ) هدننزو بیس ( بلا )ر مش اذا لح را بیلت لاش رد هن انعم كع رچ

 هم دآ ولربخ ندا ناسحاو رب هن رل هباسهو هنتاقلعتمو لها اعاد هدنزو لباب

 1 هنس ناد کدرکح كشء یر اکدد قب هدنزو تالنا ( بوبلالا ) روند

 تان ( بیلا تاب )ا ردیه« كنحافا ردبس هکیرظدد یاد ن
 هدنن زو مرا کف كم ات د رم ماما ردهدنن زو تا او رد هل عد كنهدح وم یاب



EASES 

  rی
 مالک" كيد , یل یرمشحمزو ردشانید كيدي نوعا جاودزا هنو كرل زدن کس

 راد تنش فک كدي هفرصت یذلا " یشلاک نوک او كن :داراب فرصتاو كعيطا

 هنس هک ید یدو هلکلیا لقت یدورو دز یل هلتفاضا حابصم تحاصوردشلیا ریس

 تفاضا ید ندنرمسفكنب مشحمزو زلاق تحاح هنفلکتجح اودزا هلغلوا شل وا فاضم
 هلک راسیو ني ردراو میاجاو تعاطا رابره هدهکیرللا یکیا ردمهفنم یروص

 فصو ةغلابم یسهک بلو یمتنا ردکلیا راهظا دایقلا لاک هکردکعد هللا فرصت
 نالوا ا مر میقم دشربه بویلوا كفنم الصا هدص وصخ رب دوحای هدلم رب رول وا

 هنیس هبهباد بلو هقرافبالیقم مزال یا هيلع بل وه لاق روئوا قالطا هبیشک
 بورلم یهف اسل اهل تلعح یا ابل ةبادلا تيبل لوقت رد هنسانعم كمروک دنب
 هل برض اذا هل لاقي ردهتسانعم قمروا هسد یاد رک ینعی هنسهبل كنەسكرو

 دد زاجم رلاتعموب نکل یدلیا نایب ان فلم هکهتن رولک هنبرلانعم تبحو ههجاومو
 كئيش رهو هتسانعم مس رونید هوغآ هلی كمال ( بالا ) ردع رفتم ندنسانعم تماقا

 روند هن زواو هنحا كەن واح او هصلاخ یا هبل وه لاق روئید هنصلاخ و ضحم

 ردیرلحما كمدابو كزوج زوللا بلو زوبا بلو ردیسینبب امرخ لا بل الثم
 ی كنءزمه رولک بلاو رولک بابل يج رولوا قالطا هشوهو لقع بلو
 هلقع نالوا صلاخو فاص ندباوش بل هروک هننای هدرباصب فلوم هلی كمالو
 هک لقع بل لوف لع رولوا توعم ندانعم ییا هروک هکو رونلوا قالطا

 رولوا لقع بلره اریز دولوا قلطم صوصخو موع هدنرانی هلعفلوا قالطا
 هبابل ( هلماغدا كف رولک ببلا ىج كنظفل ىل كلذك زالوا بل لقعره نكل (

 تدیل لوقت رد هتسانعم قلوا رایشهو لقاع عی بل بحاص هکر هدننزو هما

 ةبابل نيعلا فب بلت نيعلا مطب لج راي تيب ا عبارلا بابلا نم بلت لجراي

 ع راضمو نيعلا مومضم 8 هدب رع مالک یریغ ندهدام وبشاو ابیبل ترص یا
 یرهغیص یشو مد هروک هتنابب كحراش ردشمانوا دراو قرهلوا نبعلا ا

 نکل ماغدالاو كفااب ررش ررشو مد مد لاق ردشلوا دراو هسرو ید

 هدهیفاش هک هتن ردبلغا قلوا ندنباب نیتفللا لخادت یک یسهدامنکرب نکر راهفیص و
 هرزوا قلوا ندسماخ باب هروب زم ةغيص حابصم بحاصو ربثا ناو ردتشم
 جیره ود ردشمانوا دراو یربغ ندنو قرهلوا ندفعاضم هدرول نم بابو دیش

 ةياملاق لاقو فعاضلاف.هلریظنالو برق باب نم غل فو حابصلا لاق رد رلشلیا
 نولوقب د لهاو زاعا ذغل هذه ابيل راص يا ضعب ضع لثم بلي بل لاقي

 کحو بلاذ راص یا محفل بلی سیکلاب لجرلا بل لاقیو رض رف نزو بلی بل |]
 هند كتلو كلمود هلنیتڪف ( بيللا ) فءاضلاق هلریظنال ردا وهو مشلاپ بيل
 سس

 هد رونید



 نت یا تب
 جا جا

 کز و او

2۸۱ 
 سس می سرد هرم سس و رم ری ی مس سس ی سو سس یی
 یحف كفاك ( بهکلا ) ردهفورعم ةدلبرب ( نانیوک ) رده رقرب هدنساضف ناهفطا

 هدنزو هبهق هيض كفاك ( ةبهكلا ) روند هن رغص وص هحوق هلییوکس كناهو
 یب همه هبهک لوق لع يود هنول نالوا ربیعت زو نا 9

 یأز یع و ردقحهلوا لوک بيرق هبیام هکروید هزوب قتمارق دوخاب هغل رعاب

 ( بوهکلا ) ردینول كنهود زو" لوک هکر د ص وصحم هنعسف هود رو رم نول

 نا ول زم نول هود هصاخ دوخا هنسن ر هدنژو تل ) بهكلاو ) هدننزو د وعق

 عباراو سمانا بابلا نم ابهکو ابوهک بهکو بهک لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا

 رونید هیسک سارو رو ليش هدننزو ر ةعح ( بدهکلا ) ) بهاکو بهك اوهو

 روند هادا تدار ریس نو
 ردهنسانعم قملوا میقم بونلک | هدریرب هلپسک كمرمه ( بابلالا ) ( ماللا لصف #

 كراوط بابلاو :ردشلبا عدقن ییئالث هدرباصن, فوم ماقا اذا ابابنا ناکشاب بلا لاش

 تلعح یا ةبادلا تبلا لوقت ردهنسانعم كمروع دن هنيس ینعی بیل هتسک وک
 رووا لامعتسا هنسانعم قلوا ضراع *یشربندهرکص هبهنسنرباپ هیسکرو اہل اهل

 هدربرب دوب هیدندشت كنابو عف كمال ( بلا ) ضرع اذا "یشلا هل بلا لاش
 هنمو-ماقا اذا لوالا بابلا نم ابل ناکلاب تل لا ردهنسانعم قلوا میقم بوئلک |

 كنوب و ردشفلق یاضم هباطخ فاك بوللق ةن هلیسهدارا ددع كل مهلوق
 ةم انا هلغلوا هنسانعم تماقا نانلوا رک ذ لوا ردراو هعیرا لاوقا هدنساتعم

 كيانح هک جن 0۳ وات ی یرخا دعد هر هدر سه تیاخاو تعاطا

 لوا زا نیت اب ههحا وم ۳ 5 نا ردکید هجر دعد هج ز اک

 یهاحا هروک هک وب اههحا وت یا ست بت یراد لاق اک رولوا قسم ندانعم

 0 دابر 2۵ مهجحوت و دص م: راو هدنکبش یر خا دعد هر فال ىدصقو

 ذوخأم ندانعم لوا هک هدهنساتعم تب ی هک ن شر ولوا كد رکن وا ۱

 ماذجناو تبح اعاد مب كيبل سپهنسانعم اهو بغ راز د دبل ةأر که رولا
 اوة وعنام ندابل و بل نالوا هنس انعم صلاخ عب ار رول واكعد ر ,دلک د هریغ رداکس ۱

 بج عیهوبق قدس ینعی مصالخا هدوک هک وب 2 هنابلو "یا بل لاش اک |
 هی نو و فذح ىلعف ىدا كل نبل بلا لصا كنو و رولوا كد رداکتس |

 ند هم وةك هیناتو ردو راتم بهاذمو یدناق فاضم هفاكهركصندقدنل وا طاقسا |
 هد 4 اپن ی دهشن و محبت و لل رددغلوا یفرضت لعف ندن 1 ۰ :N ذا ۱ 1 ۲

 ینثیدس [ كیدب ا كيبل لاق ورع اباي دوسالن لا هنا ] نقل تو هقو ا

 نيل كاس تبل وو روا وا :ییزالا یانعم ی ریست ایی رابع اتوا دادب تلس

 ۳۱ 1 لوا

 ی ۰

 بتن یو

 کام رفو ها كنس نب هکردهدنکبس هباجا دعب دباجا و بالا دعب االاكعاط لع
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 لذ ]| (نانابوک ) ندهبرقرب هدنساطق ورم رهش هلیعض كفاك ( نایوک ) ردیدآ وحرب دوخاب

eA 

 3 رد هنا ویحوا ناسنا نالوا یتع یک مولط ندلکا ترثک هدننزو تاج
 ]| مجم وب باند آ هکر دنر دد ردنک و ES رددآ تابنرت هدنب زو فک

 | بولیربق یرلنکی لوق ىلع هجاغا شعروق هدشنزو ریما ( بیتکلا ) نولیکو
 || (بثک) ردیدآ عضومرب هدننزو ریز ( بینک ) رونید هنجاغا هشيم نالواشافوا
 | درمشم هرقل الا ,ردبقلم یا هنسنو رمشآ هکر دهدلب رب هدر)ا ءاروام هدننژو بثح
 رونید هیسکررود وب ج ابوط نالوا دیدشو ظیلغ یسهثج هدننزو رهفکم ( بثنکلا)
 هدننزو ا هیقوفیاب (بتنکلا ) روتید هنمقلاس امرخ هدننزو باتک ( باتکلا )
 با كعمى (بتکلا) رونید دیسک رودو هماقلا زیصق هدنزو ط.الع ( بئانکلاو )
 .ینق اقلطم هدننزو طالع ( بئانکلاو ) هدننزو ذفنق ( بثکلاو ) هدننزو رفعح
 :یرغوط یغاشا اعاد هلل رسک كفاك (باثتکلا ) رونید هثیش نالوا دیدشو بلصو

 یاح( بعکلا ) رولوا هدرارب مروجوا ضعب هک روید هغلموق نالوار ولیکود بوق آ
 قفتم هدیدنع. تغل لها ینعع تباو نکل ردیدآ تابار هدشنزو رفعج هللا هلم
 یجاص برع كمالک ىغا نداطخ و طلغ اليا همهم یاخ ( کلا ) ردلک د هيلع

 طلتعلا مالکلا دنر هبخکلا هذهام لوقت روند .هتتسلوا طلتخحم و هدیروش یک

 ىلع روند هب یتسد یی هم زوک نایلوا یلوق هلیعض كفاك ( بوکلا ) ءاطلخا نم
 بوک ید هدیکرت روند هپ قسد نایلوا کما یک قیربا نم یوطرخ لوق

 الوا هل ةو عال زوک وهو ا بوک هعم لاال لاقب رولک باوکا ییج روتند

 باک لاقب رد هنسانعم كما وص هلپوک هدننزو بوص ( بوکلا ) هل موطرخ
 بوک هدننزو لاعتفا ( بایتکال ) بوکلاب برش اذا لوالا بابلا نم ابوک لجرلا
 رولوا تمحا بو ردلاف هنشاب هليا زوز نپوک هلفلوا فاکت هدنو تیا رد هتسانعم

 هاوي بول وا لویب یشاب كمدآرپ هلنیتحف ( بوکلا ) باک یتعع باتک ۱ لاق
 .دکیلیا e و ا هگیش نالوا ٽو هدنبزو هر و ) ةبوكلا ( روند هنو

 درب هلیعص كفاك ( ةدب وکلا ) ) تافام ىلع ةا یا دبوکلا هذهام لوقت رونید

 روند هن ووا ځرطش لوقلع ردعونرپ ندن آ زمکیدد هلواطالاح هکرونید هتنوپ وا

 كنب ریسک: هلع رووا ربیعت البد دتا ریغص . لبط روند هل واط كحوک هبوکو

 هتسد هکر د هنسانعم رهف هیوکو نولوا هجا یلب هکردقجهلوا یرلقدلاچ كرل هناکنحو
 زوئوق هدعدق "کر و هنوغال و ررزا هن: هرزوا امس هلکن آ ردقح هلوا كنس
 ییهنسنرب هدنزو لیعفت ( بیوکتلا ) یک طیرب رونید هبوک هدهزاس نانلوا ریبعت

 *یقلا پوک لاق ردهتسانعم كمزا دوای كا درخ بوکود هلیا كنسهتسد
 حتضوم رب هدندالب یسیق مع هدننزو هباغ ( هاك ) رهفلا یا هب وکلای هقد اذا
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 a هنر هب تا یهاشرو زا هی ر 1 هیبشت و .روند ۳ و 2 ۱

 نالیغمو هشرم يا تیلالک و .هبلاع یا هیلالک هبلا یزابلا بشنا لاش. رونلوا |

 هدشنزو رفعج لا هیفوف ئات ( بتلکلا ) روالوا قالطا هن زاناکب كن راجاقا |

 هیسک قایلی نالوا ردیا هنهادم هدننض نیلصم € :هدنزو ..دفنف ( بتلکلاو ) |

 باوض ندطاغ هلغل وا موسره رد زام هک هلا وتع دنهادلا دز هست روند أ

aنهاد یا هم ف بكب شم زاس ته مس را هدنناونع ا  

 ندبلکمو A ۳ دی ی یو دار روت د|

 رد یبمهلوف نالوا بهاذ هتعیذل وا دوخته :ندهبلک ی دناهداعآ هداروو یدا ناوخأم

 لي هدننزو .طبالع (.بئالکلاو ) ,هدنشنزو رفعح | لبا هثلثم یاد ( بثلکلا )
 دنحفرحد لا هلم اح ( ةبعاكلا ) روند هسک ا نالوا ديلا ضاقتمو یرجو

 نیک تھم لوقت روند هست روک كشت آ نالوا ریکولعو لعتعم هدتنزو ||
 فانم دبع نب لا دبع ن ةریبهو ردیععا لعاشزب هبتکو ابیهلو ابتونض یا رانلا
 هبل و ردیس ناف كس رف ماد هدا ع ه,علکلا ن ة ريښه رکیدو ردسقل یترعلا ن ن 1

 ( بونکلا ) هبةبرلط اذا تفیسلاپ بک .لاق هتنانعم قلاچ هلق رولوا ردصم

 "قلا :بنک لاقب ردا شام قلا ظیلغ او .تشنزم غمن و هدننزو هاوقق
 نو قغتسم ندراس هلغلوا لئا هبانغ هسکریو ظلخ اذا .لوالا بابلا نم ایونک
 ( بانک الا ) رقف دعب یی یتغتسا اذا لحرلا بك لا ردهتتسانعم قلوا زا
 اذا "یا بتکا لاقی ردهتنانعم قلوا ظیلغو تشرد یخد و رک توبه

 اذا هدی تبتک | لاق رونلوا لانعتسا هتسانعم قفلروسان .ندلع ترک لاو ظلخ

 لا رولوا لامعتسا هنسانعم قلوا ضبق ىو را تنهنکریو لدعلا نم تطلع ا |
 هدزوا ضبقتم یتاق' كضبق یامعتسا هلا ىلع دوب دنشا اذا هتطب ہیلع بنکا | _

 هناسل بنکا لاقب رونلوا لامغتسا هتسنانعم قلثوط لدو رد نيم هتفیتلوا قلوس |
 هود كلذک ىلاو یغایا كناسزا ندلامضتشا ترك هلند ( لكلا ) ستخا اذا
 لوق ىلع ددهنسانعم قلغب روسان بوئلتظلغ ایا كباود ینهلوقم رطاقو تآو "

 عبارلا بابلا نم ابنک هدب ترک لاقب یک نا ینعفچ رد وصال هنیلا كناسنا
 نا رخ( تالا و ا ( لمغلا نم تظاقءاذا
 ظیلغ یا تنکم و تنکم رفاح لاق روند هوضع شال روا هرززا زوک ذم

 لاقب ردهنسانعم قموقیل آ هرجا قرظ رب نبه ربدهدننزو برد ( تدکلا)

 ( بناکلا ) هسجحو هيف هزنک اذا الا بابلا نم ابنك هارج ق ؛یقلا بلک



 1 ردقو رعم لا وب ءابطالا نيب ند رببشک هدرصم و رول وا ردو عارزرپ رش و ۱

 1 فورعم ةجت ر هدهماع هدنزو تاک رخ (.تابلکتا ( )رد عوت کا رب صهو |

 ]| هدعضوم لوا ردبدآ تكيوص رب و (عض یوم وب هدننزو پا رغ ( بالک ) ردیسا كرلریاب

 ]| باضع ( بالکلا ) ندفورعم هدن تب بالکلا موب هلفاوا هعف و رب برعلا نيب

 ٠ . بلک لاق ردهنشانعمقلوا شوب توز ولد هلغم هل الط :تبوک نودق یهعکر هالسژو

 ] ( بلکلا نال ) بلکلا.نم هلقع بهذ اذا لو-هحا هاش ىلع ابك لجراا
 یدبا لشی یک هرس هزات یولو هدنلوط عارذ جوا زدیدآ یت كنیناع عب

 تات ربو ددیمآ لق هن زب هقشب ندن آو ردقخهلوا بک ونا دام ندعبو

 ولرکس قرو ود رک دید ازول و انس كنلابطا كيرف الاح تاب و ڻديدآ

 نكتك قارطاو لتعالم هدنافو رعقم رادقم ربو لوطا ندنآ و هیش هثغارهپ

 لحاوس ( بلکلا رم ) ردیقل كنهسک مان نالجلا نب ورع ( بلکلاوذ ) رولوا
 یابو تكنارو كيج ( ةبرلبا بلک ) ردیدآ قمربا رب هدننب ادیص هللا تو ريب هدماش
 واو لیقعلا بالک ردندیماسا هدنزو نانک ( بالک ) ردعض وم رب رف كنهددشم

 تخاص هدننزو دادنش ( بالکلاو بلاکلا ) ردرلرع اش هز نب بالك مادیهلا

 لتضوم ( بلکلارید ) روئوا قالطا هيشاب .یبرغز هلتبسانم وب ندکعد مالکلا ]
 ۳ یا کد هفتم دام بج بلا يج ریو ر دیک 6
 1 كفاك ( پالکلا ) ردفورعم ملکتم بالك نب هلا دبع ودندیماضا هدتزو نامر ]

 یورب و × قبلا ىلع بالکلا * لا هتمو یدّتل وا رکذ هک ردیمج .تبلک ھللرک

 بود رقشقهززوآ یشحو رقن یرابلک هروک هننیاور بالک سپ * رقبلا یعبا رکلا
 دیلخم و كرت هليتعنصو عضوو یلاح یدنک یسک ره رؤب زق 3 رد_کید رویلاص
 هليا فیلکت یثیا ینیدنوا ندنتفلاو ندنتعنص هک رووا داربا هدرپ حد یا

 كنج لها الث رولوا كجد لیق _ضیوفتو فیلکت یراک یکیدلپ هسکره
 هدزوا تیادا یسهلک بارکلا دوناي بالکلا هکیدلاق یک كمرعوک هلاتقو |

 یافت وا هدنکبدنم قلا لع ةوقم بارکلاوا بالقتا 4 رولوا عوام
 لح ارکلا هروک "هتنای كنيناديم ردزاج ید یسلوا بوصتم هلیسهک قسرا ]|

 یزوکا تفح دارم ند ره هلک د هکعا لناطن نالرت بارک "روک هنتیاوز قبلا

 هثتناور بالکلاو رونلوا بز هدنضرعم هللا كرت هلیتعنص یدنک ۍسکز ه رولوا

 شیرخن و ارغا هتیرب یرب یدوب رم تن بولژا یزوکا نابپ دارم ندرش هروک
 یک مدلم ما ردیسهشک تكنشلع ىج ( ةيلك ما ) راونلوا داریا هدنماقم هليا طیلستو |

 3 یک كيوک هلغلاق اهن هددیداپ مدآ رب یک .یتظفل بلک نانلوا رک ذ ( ( بالکتسالا)

 1 هکدش شا یرلکپوک هسیا بیزق رةبوا هک ا ردهنتشانعم :كمروأ |
 ےک

 : لالدتسا
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 ندعلع صوصخو رولو هلینفالط كیوک زودق هکر دهسانعف قمرو و9
 تبلک اذا موقلا تاک لاق ردشوا ندوهنشم ینیدردوق كن دناه یولوا یا
 ءاتشلا ةبلك ىف نح لوقت ردهنسانعم تدش قلیناف هدننزو هبلع ( ةباكلا ) مهلبا

 لوقت روشد ههدکیم هبلک و رد هنیرلانعم الغو طعفو شاعم قیضو هند قآ يا

 قی هدنفرط ییا كتنرانورب كنیدکو ثلکیوکو رانا تونح یا ةبلکلا ق هتبار

 دلار رکیراید هبلکو رولوا ید هدنالبق روتید های نووآ نالوا هدنز رط
 هشیاق نوزوا هما نا وا ریبعت حرص و روند دد كغووصو ردیدآ عضومو

 كفاک ( ةبلکلا ) رولیکید یسلوقم هبرق هلکننآ هکرونید هفیل ماتوطرپ لوق ىلع
 هح رف رارد ید هبلک کا ردیدآ كا1 وانکیدرب ندنع و یباغا هشيم ریعف

 مات ناو رول وا ریبعت یلاچ هکروتید هکلنکید نال وا .یراع ندرلخاشو هدشزو

 هکر ونید هنحاصخ ییرومد ييف كفاك ( نالکلا ) ردیدآ عض وهرب هدنساضق هداپ

 ( بولکلا ) رولوا حد كر زکلودآ زروتلا و بور ف

 یرلکدید "ریمهام هلق رحم هک رونید هزادهم هدننزو نامر ( بالکلاو ) هدننزو روتت
 رردنا راوتسا هنب اوا را همزج نوجا كت رود ییهاد یرلک دن رد رومدیدویس

 ( بلکلا ) راردرو یک مردلی یاویح ہراجب هلغلوا .یرازامهم كنب رازابناج تآ
 روضید هبیثک ندیا میاعت یتسهلوقم رغزو یزان نوجا راکش هدننزو ثدحم |

 رود هیسک شفلوا دنب هلغاب راس دوخاب با وغاقوب هدننزو مظعم ( نلکملا ) ۱

 هدشژو بلاس ( كاکلاو ) هدنزو ريما ( بیلکلا ) دیفم یا فلکم ّ لاق
 عج مسا هدیسکیا ا کو هت ساتعم بالکلا هعاج رودشد هنهو رک تكیوک

 تاو ردشلبا تبث هرزوا قلوا مج طفل بیلک هدریاصب فلوم نکل ردقحهلوا

 ردشل+ا مد ییظفل شاخ هد رهزم یطویس تیام ردس ض عج منا هدننزو لعاف

 یرب رلکپوک هدننزو هلعافم ( ةبلاكملا ) ردشمافلوا بای فظ هده راس تاهما نکل
 هلعازبو تموصخ یر یر ناتا هدع ردهنتسانعم قعشارواق بوشادل رخ هل رب

 هبلاک لاق یدنلوا لابعتسا ءدقلوا ریکرش هنن رب یرب بودا اغوغ قره ردخقص
 كجاغا هود هبلاکمو رولک نوجا دعاصفو دحاو وو هقباض و هراش اذا ةباکم

 (بلاکتلا) رجلا بیلالک تعر اذا لبالا تبلاک لاش ردهنسانعم یقمالئوا ینرانکیت

 لایعتسا هتسانعم قلم آ بوار حص یک كیوک هو تب رب یر هدننزو لعاش ۱

 ( ي واو بلک و )ااو یا الان لا دوق وا |
 هکر دب راک دیدناقسدب تاب و ردیعما همشتنم دما فک ) زدهلیقررپ ۱

 تك هتک رت (بالک الا) * باکلل هافش لا امد * هنمو یلکموقو باک لج رو یک ۱

 رددآ كحاغا هسک وک ولنکیت رب ( بلک ما ) روللوا ربتبعت یسایآ توک ةدیکرت |
 حیدر
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 EG ورم يبا كتهراقم ,E ناغاکلا هنم و داق اذآ ةبلکمو

 . لیلا بلک لاق رولاق ندکود كلرکت هکرد هنسانعم كعششیا بوش ود هنغلارا
 ا زدهنتسانعم كلبا عمطو صرح كي هب هنسن رپ باکو ER مقو اذا
 . || «اتشلا بلکو ردهنسانعم رثک لکا عیشالبو ردهتسانعم قلوب تدش هنینرپو

 ۱ لوک زود وقف و یک هاتشلا فنا روتلوا قالطا هنماکنه یادش و تدح كف

 | قلوا زودوق بورودوق كوكو رد هنسانعم لا دایرف يک كب ي لک فوق

 عبارلا بابلا نم ابلک تلکلا بلک لاش رول وا ضراع اع ندکعء : یتا اسنا ردهنساتعم

 | E كىوك زودوق ۳ ناتنالا ۳ لک | نم یه وهو نج اذا

 | باکلاضع نم بلكلا هباصا اذا ابلک لجرلا بلك لاقت ردهنسانعم قمردوق یک

 | كهاشدا هیسک شعالط زودوق هکردیسهد رکقاغنا كرلب رع هک رید حراش بلکلا
 | ردافش تیاغف ههرو رم تلع راهسلیا اقسا و جرم هللا وص یتناق, هرطق ییا رب

 ۱ هروب زه تلع ادخ بذاب رادیع و وا الصا حابصبات ہیک یچق رق یەک لوا تلذک.

 | كلذک زولوا الم هلع لوا هلا هسیا رویوا.هجک لوا رکاو زلوا ثداح
 | كوك لواو ردعفا ید كمروکچ ندنعلارا یدآ لوا پودا هرا کیا یلک لوا

 | رلدسهلا لوک هتیرزوا هلا روبلق بوروط هدلحم عفترمرب عا رارق هدریرب الصا

 | بضع اذا لجرلا بلک لاش ردهتسانعم قلراط باكو یبتنا رولوا كاله نامه
 | مالقلا بلک لاقب ردهتسانعم قلوا نکع یو فیفخو سسکبس ینعی قلوا هیفسو

 | يرلقارهب دزکماکءرزوا قح یوارطو با بولاق ههشوخ هنوص ج اغاو هفس اذا

 به هک رد هتسانعم قلوا دوشلیا ها ونا كمدآ ناتق وط نیغلوا تم و ولتوشخ

 | شیقو هرم نم قلعف هقرو نششف هیردج .م.اذا رجلا بلک لاقي ردزاج رل وب
 | مدآ كوكو دتشا اذا ءا لا باک لاقت رونلوا لامعتسا. هنتساتعم .قلوا دتعم

 | یمض اذا بلکلا بلك لاش رد هتسسانعم قلوا لجمد ۲ هنکعکوا بوناداد هننا

 زد هناسانعم كليا كلکنوزپ هو هرم هبلکلا ) سانلا لک ۱.دوعتو
 هنیسانعم داوق رونید هکنوز هدننزو نابتلق هلیعدقن كنهیقوف یا.( ناعاکلا )

 كنابط رق حابصم بحاص رد هنس اتعم كاکنوزب PRE نددبلکمو بک

 سومانیو ثود ینابطرق فلؤم نکل ردشلدا خرصت هرزوا یلوا نابتلک یبصا

 || نابطرق ارز ردراکدای هقشب یربره رد دلبا ریسفت هللا كلوز ینابتک و ها
 | یحاص ناهربو ردنزود ارآ و ناک بوراو كنوزپ و ردقاسمروق هک ردولزونیون

 زد نالتعف نازو كنوو ردشلوآ بهاذ ةنغيدلوا برعم ندناتلک نایلقو نابطرق |
 شهالط غ یک اعا كنماسا روخد هکیوک ودق هد زو فک( تالا

 پالکو بلک بلک لاق هدننزو یشطع روند يلک هدنرلعج رونید بلک ید
 -ععع-____
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 ردپ رویص بلکرب شلوا مظنم دیسک اوک هچن هکلب ردلکد بکوکو و رد دآ ۱

 كنسهراق جف كحول ةنیفس و هدنیبارا رابج عاج“ هدنسیونج كنجرب ناطس |
 هرزوا یسهعلاقو هدننطب و هدنک وا یرالاو هدنشاب ردشلوا.عقاو هدنفرط تسوا |

 هل رالیا قالطا بلک هبکوک قارب كب نالوا هدننطب راب رع ردراو قارب بکوک درب |
 رونید هبشياف شاسک ندنوک ماخ بلک و ردقجهلوا بکوک لوا یدارم كقلوم |
 ؛ هدنسهضبق مغو رون ډ هنحوا كنپرلشاب كکو یوا و كند كسکوی و هنیانعم دق 0

  بلکو رولیرک اک ۲ هقالع نولوا.هدنرزوا كن هاوزا رپ هک روید هک رومد نالوا
 هنفلارا كنوکو, كنانه نیلیکلو هنب رب یرب هکروتند هیهشرتو هع مص یزمرق لوش
 | هدنیب سموق هلیا یر پاکو لرکچ شکید دن رزوا ولفرط یکیا پودیا عیضور
 ندنسیلپ هدنسهقرا كن[ سرفلا بلک و ردیسا كغاطرب هدنبارت همام ورردندآ عضومرپ

 | یروظ الخ رولوا فلاخم هننول_ کروند هطخ قلخ نالوا: شملکح زدق هنقربوف
 | هکرونید هلکنج یرک | نالوا هدنس هسک ا كن رعس راوط بلک و رول وا ءایس هدنآ

 رراصا پورک هنسن یسهلوقم هرهطمو هبروط کا رولوا هناد ییا لقلوشرق ||

 ' بونلغبو بولیراص هلیسودنک اقلظمو رونبد هشیاف یراقد راص هنیهطبق كمملقو |
 بولک رولوا ردصم بلکو ردیدآ هلسقرب باکو روند هثیش قچملوا کو نیت |
 . لاقب هنسانعم كعرود بوروا هناویح نالوا هدنتل ۲ بکار هللا زام نعي هلآ |
 هد هیداب امنت هنسکریو بولکلاب هبرضاذا لوالا بایلا نم ابل سرفلا بک ارا بلک |

 هدن راکدتشیا ینتوص كنيدنک یرلکپوک هل هسیا راو تنش ءدرارپ نیقب هلغلا |
 كمروا یک كوک نوا لالدتبسا یتعیدلوا كلئش ندنهجو هلکمروا هدرلنا

 عزف بالکلا همش منت 1۴ یا بابلا نم ابلک لج را بلک لاقي ردهتسانعم
 ظعااب هرز وآ قلوا ندفناطل هکريد مرم. رفق ق.راص اذا كلذو هیلع اب لدتسیف
  كيوک .هنیعب هک مدروک یسهجاوخ بتکمرب هد هص رع هنا ری ورب نوک رب هکر دیا لق
 . نالوا: هدنساذج, كيهص رف و هدمکیدلیا لاوس ندْسیس رو هر وط بو روا" یک

 یریخ قلقوچ هبننکم نکل زدمدرکاش مب ردراو ولغوا كجوکرب ٍكحاص هلخ |

 هیاروب نوک کید هبنکم یخدنب ردا هبعالمبوشاضوا هلبا رلکپوک اعاد ردقوپ |
 بویجآ ییوباق نیکزید ولط هلبنظ كيوک ینب یخدلوا مروروا همسر وب بولک |

 روبنم عضو.سب مررتوک هتکم بوروشود یتساقب دن هلقما وا هیهمشظب
 دوي هدنن زو باخ“ ) بالكلا ( شا شا لکد صوصح هب الق هدهبداپ کای ۰

 هللا ( بلکلا ( روڼبد هرومد یرک ١ نالوا: هدنسهبک | كرم یک لک

 شطجاذا عبانرلا بابلا نم ابلک لچرلا بلك لاقب ردهتینانعم شطع یی همون ۱

 ابلک نالف بلک لاقت رد هب اتعم و ید هبلکم رد هنساتعم تادا كلبا كلکتوریو



 | قالطا هنس هعشج و. هنعبنم ا كني وق زو زی بکوکو "دقو هقیرب
 ۱ هعلقرب فرمشم هرزوا هبربط بکوک و اهنیع یا ریا بکوک راغ لاقي رونلوا
 . رونید هنر هرطق وضارق نشود هرزوا راقلتوا هک و رویا, باب واخ رو ندید
 1 هب یناسنا تعاج هک و کو یدنل وا. رک .ذ هک هت روید هزدلب هیاه ( هکوکلا )

 ردصم هبکوک و ةعاچ يا ریظع دیکوک ی ءاچ لاش رونلوا ریپعت یال آ ا

 دیدلاا بکوک لاقي هنسانعم قمادلراب یسهلوقم رومد ؤدالو لقیصم و الجم رووآ

 یهاشداب یصق رب هد هدفلس ردیدآ راصح رب, هدنعر نابکوک دټولو قر اذا "دیک وک

 سصق یدیا ردیاب ناعل یک بکوک هلغلوا نیو عص رم هو ینورد هکیدیا راو
aو  

 وا

 ی جک دو اب ی

/ 

 | هلا رهاوج سانجا و مس ورز یچراخ و یدا هدنبرف امتص رهش روم

 نم رکدا ندن ۲ هک رد دآ غ اطرب هدیننزو طدالع ( بکاوک ) یدیا رو زو بی زرب

 یسهدوبو هکددیمسا هب رقرب هلا هد دنشه یاب, ( ةبكوكلا ) رارديا بلجو عطق یشاط

 بودپاریثأت روفلالع هلرللبا اعددب اکاهدرلنا هلکلیا رظو روج تیاغب هی هی رقلها
 هاب تكاف راک ردشلاق ندب 1 له # نیکو ک ءوعد اوعد * برعل انب ردملوا لاله

 | كفلا ( یکوک ) یدیا ریبز لآ یبیلاها هک زدهد زا ضرا. هرولرم چ رک هروک

 كوب هلا هنیدم هلیسهینب رغصم ( بکیوک ) ردیدآ عضومرپ هدنن زو لزوخ هلتممق |[
 | ندنظفل بکوک ( بک اوکلا ) مالسلاو :ولصلا هيلع ردیما یوبن دجعمرب هدننیب
 | ا هدارا یتسانعم دنادش وز رلرپد, بکاوکوذ مو: رلپ رع هکردنداتعموب ردیعج

 | ینوک فوسک هلفلوا قلوک ارق كب یزو اوه یشا ندندش و تنحم ظرف کای وک
 یحرب ره هلیئوکبن كمالو یخ كفاك ( بلکلا ) ردشنوا نایاغن رلبک اوک یک

 كبوك رولوا یل هرایو بورصا بوبالط یناویح و نانا هکروشید هروناج
 نالوا رییعت کد ردهنبسانعم روقع عبس یک دروقو نالبق و نالبتزاو

 هیوغل تقیقح هلفمالوا لق هراس قالطالا یدل هکه وش ردشلوا بلاغ هدروناج

 ۱ بلاک اینا عجب كلوا رولک بالکو یک سلف رولک بلکا ی ردشلوا هدنلا زنم

 | دتسع و دبع ردها هدایز ید ییظفل سیلک هد رباصب ل ده e بود

 ۱ ید اک | ارهاظ یصیصخحم هلغلوا لخاد هدهمعت نکل ر روبنید هنالسرا پلکو یک

 ا ننق كيوک هدهیداب ارز رد ینبم هنغیدلوا لوادتمو بلا یک كپوک قالطا

 || هلوا هدتفو ینیدلشب هغآ زونه ینعب |ءادتا كيوص هدهود بلک و رولوا رکا
 1 هاو ز هدنخ رح نمرکد پلکو رد شالا دیش قرهلوا ردصم ین و رلّصت رونید

 f هراوبد نالوا لح و روند هرومد كجوك نالوا دس هب كر ومد یرلکدد

 ۱ هکر دیدآ قلا عنو رب بلک و رولل واربع كتب د ونادرا د هغایط: یرلقد رو!

 ۱ بکر وک ب باکو راج وا زدنف لوا کرد هال 3 رب فکس ینلاب كو
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 (ةب دعکلا) یک لشف روند هب ییشک هن امو رفو نکا او ید هلیاه ( هیدمکلاو هر رو

 تاخاش هد را دهن یک" تابح روند هغح رابو نالوا هدنزو تك وص هدننزو هدفن

 توبكنعلا تي وأ ءالآ ةخافن هلیس هغیص د رفم هد هاب نکل ردموسم هلیناونع هالا

 هدننزوهح رخ دهس ( ةبسعکلا ) رولوا زساه یسثح عج سپ رد سقم هلن رابع ۱

 شوخرس دوخای لب هجهتسهآ دواب كرولا ارس لوق لع ك بوح اف
 ادعاذا ةبسعك لحرلا سفک لاش ردهنسانعم كروت قرهیلاجو یک یشیوذوب

 هدننزو رفعح ( بسمک ) نارکسلا ذيشم یشموا ایطب ادعوا اعبر یشع وا برهو

 روند هیسک رودوب هماقلا ريصق هدشزو رفعج هلو ( بنعکلا ) ردیدآ لحررپ
 لتر لاق روند همدآ نالوا بئاغک هدنشاب بنعکو روند هنالسراو ردا قو

 ( تاعکلا ) روتدهنالسرا دو هدننزو طبالع ( تناعکلا ) بناعکوذیا بنفک
 هژئسا هکر وند هرهدقع شلوکو د یکزب اجگاجنالوا هدنسهمشب كشاب ضعيف كفاك

 هکرونید هزونی و لوش هلیاونع لوعفم مسا (بنعکلا ) رولوا مه ورو هج زود
 ( بكو كلا ) ةقلح هناکنرقلا یوتلمیا نرقلا بلعکم سي لاق هلو ا شمل ر ویف یک هقلح

 هاب و ضا کرد حراش یک م2 روند هزدلپ هاه ( هبکو کاو ) هدنن زو رهوخ

 * بکو کلک تح اوبهذ * لششاقو رارید یخد هبکوکو بکوک یک هزوعو زوعو
 هزوک ضعد بکوکو :رلیدتک بوشلوا رامراتو هدنک ارپ رب یرب ره عب اوق رفن یا

 نلاثما هدریو وصقآو كعشود قآ ردراو یعاونا روند هبهطقن قآ نالوا ضراع

 دیس كنوق.ربو روند هاب "نالوا نوزوا تکوکو ردراو یسهیلاسک تاعالطصا
 یدنج و سراف كلذک مهدیسیا موقلا بکوک وه لاقب رووا قالطا هتیرادسم و

 دومدو زونید هنادنزو هوصو هحقو روند هئرارح تدش و روئلوا قالطا هنلایخو

 زارفا ینعی هبهطخ لوشو ردب وسنم اک | یلح یک اوک هنسانعم راعس روند هک |

 تکو کو هلوا فااحم هول كض زا ینیدل وا ةو هکر وثب د هبض را شفلوآ نییعتو

 نوا نعت هدناد رفم روالوا رییعت یو نروا هدیکر رونید هب و راد یرلک دید قلط

 رونی د هغاط و ر وئلوا قالطا ةا شوپحالس تکو کو رردا زیبعت ضرالا تکوک
 یراوس هلغل وا موسرم هدنناونع لیح هل | هم یاخ مد مع ضعب ةتسانعم لب 1 ۱

 نالوا برقتم یغولب تقو بکوکو ردعالم هدیسکیا رولوا كعد یهو رک اپس |

 لايام هحولد ندنماسفا راننم ین رطفو هنسانعم قهارم مالغ روند هالغوا

 مظعمو .رثک كن هنسن ر :شفلا کوکو ردل ات رول وا قآ هکرونید هیاس یرلک دید

 قالطا هنس هفوکش كل را رع مو كن هاب دضورلا بکوک و روشد, هنالوا عت و |

 كدالوب الج دیذطا ېکو کو: اهرون یا هضورلا بکوک رهزا ام لوقت رونا وا ۳



 ۱ [آ هعادراپو هبکردهلبسهظحالم ینبدلوا نناع ندنفا رطا یک هلغلوا ینبم لوا لا
 | اسب لک فلا میرم رهو رولوا هشوک راپ یرثکا هنسانعم. هفرغ روئلوا قالطا

 . | ة رة هلیوکس كنيعو یمض كفاك ( ةبعكلا ) رونلوا قالطا هبهناخ شفلوا
 | هدننزوادوعق ( بومکلا ) ردعسا ویو ارنرذع یما اهنهک تضف لاش روند هتنراکی

 ىس كاربق یک بعك هلی كفاك( ةبوعكلاو ) هدننزو باتک ( باعکلاو )

 یاثلا بابلانم ةبومک و باکو ابمکو ابومک ىدا بمک لاق رد هتسانعم قفلقس غآ
 (بعاکلاو)هدننزو ثدحم ( بعکلاو ) هدننزو باح ( پاعکلا ) دین اذا لوالاو

 هب هم بعاکو بکعتمو هدننزو مطعم تعکمو تکمو روند ه رق شفلقش رتا یعهم

 ید لاشو ابیدن كف یا بعاکو بعکمو باعك ةيراج لاق رولوا فتصو ید

 یراکنو شش ماش زو مطعم ب تعکمو دهان یا بعاکو تکسو تعکمو تعکم

 شقنلا حب م هروک ةا كح راش رون.د هنسهلوقم لیدنمو زبو هشاق هحالا نالوا

 | بولیرود مکح هلیسهدایز بعکعو رونلوا قالطا هننالواشوقنم هلیشق باعکداوخ ای

 تد راه راک كلمه ( باعک الا ) هلو بوطروط هکرونل وا قالطا هنو نشوب
 ۱ خرش هک ریپ بزنم هیشع ی ینعی عرسا اذا لجرلا بک ا لاقت ردهتسانعم كعرو

Eزد هتسانعم كع ر وب هلع رس قردت آ قیص قیص یراعدآ باعك |  

 ۱۳ رام طب ر رسو هترابق عار م لا راسو
 نشت ندنناونع وطالا براق و عرسا یمهو كيش رف ردرتبا یانعم ید یسیکیا

 ۱ هک زدقح هلوا كروب ريت رت قرات ۲ قیص" قیص یرلیدآ یسهصالخ ردشلیا
 ۱ ترد یعناص هک ردهنسانعم هیون هدننزو هبط رط ( تیکعکلا ) ردیمزال كبمک بيرق

 ندهسکا قرهل وا هشوکراچ رصد بوروک هنا كنغر یرب هرکصندکدروا ٩ ولپ

 هدنسهدام نون فلوم روند ید هبکمک و هنو هحاص هنوک لوا رولیریویلاص

 هغاوط چ ولر هلیسهدایز هددشم یاب هکعکو هیکمکو ردشلوا تك اش ندیو

 بک یربو بالک نب بعک یرب هکر دکعد بعکییا هلیسهینب هیت ( نابفکلا) رونید
 هنتسهلیق هعیر تابعکلا وذ لوق لع هدشزو تاکرخ ( تایعکلا) ردهعیر
 مع ( كلاود ( یدا زا فاوط یآ هدرلهاج کیا هناخرب صوصحم

 ی یبا رسک و یف كناح (ریلنا فا رد قل ینابیشلا اد وس نب
 ٠ حمم ندکعد رابحالا بمک هدنسهدام ربح فلوم ردریهش .هاکید رابحالا بهك
 تعک زونید هح رق یرموو یربا هدننزو رفعح هللا هثاثم یا ( بشکلا ) ردشلنا

 || :دشزو جرحد ( بثعكتلا ) رونید هلولاخ ىلج رق یرموبو ردذ وخأم ندنسهدام
 ۳ ۱۱ lf دارا ما تشکت لاق رد هتنسأنعم قوا قلراّو هج کد بوطروط هتسنرپ

 K٤ ا رفعح ( بدمکلا ( زد هف وکش یرلکدید یزوک ص ا رعو ترادتسا و"

 هدنزو
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SEبیک  iرولک پاعک یجب, كلوب وب ردا نج عبدی ناسنوا ر  
 شضعن و ردشلبا طیاح فوم ردنیعچب كنهیمک وو هدیبش زو تاکرح رولک بابک و ۱

 بیوصت یەت و ج راش هلغلوا موسرم هدنناونع باعکو بک هلنیتم هد هی

 ببر , هرزوا قلوا یجب كبک باعک و بلته فک تابعك هللاڪفو بک هلنتضو

 فلو هک ردنا روتید هننییام ینیتیوپنا دهن كنغراف بک و ردشلیا

 ردسشللا نایب هللا نت وبنالا نیبام یمک هداروب پودیا ریبضت هللا بک ییهبوبا
 | ناو هدنفلارا موغوب کیا بکو رونید هموغوب بونا هروک هنناب كناهما عیج
 شیوشت ځد حابصم بحاص كلذکر ونلوارببعت یشاب موغوب هکر وند هبهدقع یرهوب

 | هتک یا نما نم پمک هدنع لاقي رونلوا قالطا هاب قابوط رب بعكو ردشلیا
 | رب نکل بودیا ریبعت نیلا نم فلوم هحرکرونلوا قالطا ءدوس یرادقم هم رج ربو
  ردرعشمیآ یترابع ادماج ناک اذا هدساسا هک هن ردقنوا دغو ییوق هدام یاضتقم

 | بعکو رذج هک هلوا مولعم رددآ پاسحرب ندنحالطصا باسح لهآ مک و
 | ددع ندییض هونا یک هکروتید هددع لوشن رذج ردندیاسیج لها تایل طصم

 " اریززولوا لصاح زوقط هدکدلیآ برض هنسفن یدنک یپوآ الثم هلوا لصاح رخآ
 بعکورارید, روذجم هزوقطو رذح هددع ج وا لوا نسپ ردا زوقط چوا هرک جوا ۱

 هرک رب یزوقط نالوا لصاح هدرلاثم ردکلیا بیض هرذح خد هعفدرب یروذج

 یکی و بعک هجوا لوا رولوا لصاخ ید یرکپ هد رگیدلیا برمض هحوا ید

 لهاو رارید عبرم هزوقطو ملظددع جوا لوا هحاسم لهاو رونید پوکه هبیدب

 هنسانعم ناشو یارو دج بعکو رارید لام هزوقطو "یش هجوا هلباسقم و ربح
 رد ذوخأم ندنانق بمک ویو هفرشو هد یا هبمک هللا یلعا لاق رووا لامعتسا
 ینیدلوااق ناسنا اریز ردذوخأم ندقاس بمک دوخای هد مالعا هلا عفر لاقي اک |

 بعک و رولوا یو زمو روتسم هدقدلوا سلاجو بولوا یلاع تلا یمک هدنیح ۱
 بفک لاق ردذوخأم ندمروک ذم ةدام هکهنتسانعم قمردلوط ناق رولوا ردنصم |

 قفلی مو بوموت یسهع كارمق هزات و ءالم اذا ثلاشا پاسبلا نم ايك الا

 دونلوا قالطا ناتسپ ران «"ریق لوا روبل واب رییعت قفلقشش ۲ هکردهتسانعم |
 دنسانعمیدن رول وا قالطا ههم هلیمض كفاک ( بعكلا ),دجن اذا یدثلا بهك لاقب |

 ندنب هدام تبعك ردهنسانعم قلق هش وک راچ یهنسن رب نیرو ناف بیعکتلا ۱

 ك ربذ و هتعب ر یا ایعکت هتک لوقت هلیسح قلوا دیاد ترد هدقایا کیا نیز نا

 هدننزوب هزجج ( ةيعکلا ) دہن اذا اید پمک .لاقش رد هنسانعم یفلقشش  یسهم
 حرم. 4 رد ج راش اشیشن هللا هداز ردمالسا لها "رلبق هک رد مسا ما رجا تب

 هد همب رکم هک هجا دوخاب ردینبم هنفرشو تعفرو دجم د وخا: نويغيدلوا لكيلا
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 | قالطا هدروق هدننزو ماطف قرهلوا ینبم هرزوا رسک ( باسک ) "یش یا پوبیک
 | فسنرهشو ردندنساعسا كوك قحاق هدننزو هزج ( ةبسك ) هنسانعم بئذ روتلوا
 | ءاعساو ردندنساعا كنوک كکرا هدننزو ریبز ( بیسک ) رددآ هی رقرپ هدنساضق
 | (بکلا) روتلوا قالطا هیءز دلو نمی ههدارزمارح ( بیسکلا نبا ) ردندلاجر
 . ]| ردیسهص وب نالق ورک كغاي هکروند هنسیدنقص غاب هلیوکس كنیسو یمن كفاک
 ا ردندلاجر "یاسا هدننزو ردیح ( بسیک ) ردلمعتسم هدنسهصوب ناغلربش یرثکا

 | برقا ( بسک الا ) ردیدآ هیرقرب هدننی یسهیرق ما راوخ هلی رهش یر هداریاو
 | بک اوک ( بساوکلا ) رد اشرب بسک الا عینم نب بسیک ردندیماسا هدننزو
 | هتتسانعم حراوح رونلوا قالطا هناضعا نالوا بسك تالآ هدناسنا هدننزو
 | ردندیماسا هلیصف كفاك ( هبسیک و بساک ) ردیسهبنک كدروق ( بساک وا )
 ۱ هلکلیا زازبحا و یو ند هسکرب هدننزو هسحرحد هليا لب یاح ( زیعملا )
 | لا فئاخا ىشم یا هبصسکلا ىع لاق ردهنسانعم كروب كرهنازک بونيس

 | یهنسن هجدمم یسهلوقم تا هدننزو برض هلیا همجم نیش ( بشکلا ) هسفن
 | ءو و ملا يدك لاقت ردهنسانعم كليا لكا كرریدنلسس بویارواق هلتدش

 | ددیعما لبج رپ هوخای عضوم رپ بشک و ةدشب هلک اڑا یناثثا پابلا نم ابشک
 | دیشک ىع نوحنو ملا نشك لاقي ردهنسانعم بشك هدننزو لیعفت ( بيدكتلا )
 ۱ عاط رب هدنن زو ارت تک ) ردیعسا كغاطرب هد هب داب هدنزو یا ) یک )

 | لیاهمجم ياظ ( بودنکلا ) ردبدآ كغاطرب هقشب هدننزو ریما ( بیک ) ردیدآ
 | لاقب ردهنسانعم قمدابق بولوط يک مولط ندکلزوعم دوجو هدننزو بوجو
 | ىحف كفاك ( بعكلا ) امس "التما اذا لوالا بابلا نم ابوظک لجرلا بظک
 ٍ هک زونید هب رپ قانبوا و كا نعي هنلصقم ره كنب رلکک اضعا هلن وکس كتنسعو

 لصفم لک وهو بمکلا نهوم وه لاقب روند هاکدنویپ هدیسراف رولوا یرموپ
 كحما هکر ونبد هکیک هم مهوب نالوا هدنسهقرآ كننابط قایا یتمیمدقلا قوفو ماظعلل
 لاقشردکیک یرموبقج هلوا یسهنروا كنککقلقارط نالوا هدننیبام ۵ راقم رپ هلیلصفم
 تغل 26۱ ردیلوق هعیشو هکر ید حراش مدقلا قوف "یشاثلا مظعلا وهو هبک برض

 هرب ره تلکیک یرمو کیا نالوا هدنفرط ییا كغايا بعک و ردرکنم هدندنع
 6 نکا زج رولوا ماد ییا تفاا ه رر کوا یی قوی هکروشید

 اهو نیمکلا لا هلجر لسغ لاقپ هیزسک كفاک رولک بامکو رولک بومک و یک
 ناتیبص کرو تڼد هکیک نانلوا رببعت - قیفآ بفکو اهیدناج نم نا یشانلا نابظلا
 | رب تد٣ نووا نالوا ریبعت هلواظ هکءدننووا در كلذک رردبا هیعالم هلکنآ
 هلفلوا هناد کیا هاه روتید یغد هبعک هرلنوو روند هیءرهم یراکدید راز ردعون
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 قو لوح یا توک لو لاش رونید دیک ابو لی نالوا برشم ê Cry تیاغب

 هخارف هلک كفاک ( بسکلا و )لینوکس كنيسو یحف كفاک (بسکلا ) ق ها
 قم ارق: ها تناك ردکلیا خارق هلا لع و یس دارم هک درب ماتم 5

 زا باک هکدتن دالي اذآ یال بابلا نم ابسک و اینک قز زا بسک لاقل یک
 ئ بوکح تما باسشک او قعازف لتجار و لع بسک. لوق يلع رد هبانعم وب

 شصت ا۵ا بسنک | لاقو هیاصا اذا لالا: لج را پ بسک لاق ردقم اقا دانجا و
 هنسانعم كليا عج بسك هرزوا ینیدلوا دافتسم ندننایب هدراصب كفلوم دهنحأو

 طفل و لوا چ هدکنا تلط قزر ها لعو یس هدعن بول وا عوضوم |

 لامتسا هدکتا ا: رق نوعا شم نوعا یش ي E ی۶ ردعا هو اک

 ںدض وص ع هکلطا هدافتسا بوشلاچ i E چ باسشک ۱ ن کل روثلوا ۱

 اب J لاعت هلا لاق.رلددلبا نهی هرب فاك او هز ییظفل 0

 ساو رادظ وم داینحاو ف سیصد هدى اشک | ارز ] تنش اام اما و .تسسک ام

 بو-شلاچ یک .کرک هنلیصحم هلغلوا یراذجاو لیم تیاغب اک او یسامتشم كسفن
 ردوو تلاحو هد رخ ن نکل هد هسا راوشدو بعص ردقن ره ردا مامهاو یس

 هعلغاذا لالا بسک لاق ردیسیلصا یانعم کرد هنسانعم كلپا عج بسکو ينا

 یان ی ی قمردارق لام هم دآ رحآ ر ردبا هب دعت هل وعنم ییا تسک و

 هبمکش هایا هبسک | يا الام انالف بیک لاق وا شارق مدآ لوا هلتمهو یبس

 هاتننزو لعفب ( بک لا ) ردندلاعفا نالک هرزوا قبرط لعفف هتلعف وو وه

 لکت یتعی :قزرلا .بلط ,اذا لزا بست لام رسا تا 2 6
 ید وا ناب اف کت و دات تب ات تر هدنن زو لاعتفا ( باسنک الا ) هيف

 جارق دف دآ رخبآ رب ارا 5 همه و یس یدنک هاب سس كەز ) باک الا ( :

 مدننزو برشم ( بسا ) وه هبنکف هاا هک ا لاقت E كمردتيا

 مونڪ ( بکلاو ) هدننزوا هةقفم ( کلا ) هدنزو یک ( او )
 هتسکلا و بسکلا بیط نالق لاق هی ات + تانک. رد را دصم هد رلت و هدنب زو

 ییدلک کم ۱4 عج هکر د ح راش کلا بیط یا ةبسکلاو ةبسکلاو

 قالطا هارق هکردهلوا میام یامعتسا مدنعقوم مسا رلنویو رد هیدابتعا عاونا

 رول وای ناکم م سا رول وا كد ردكاب یجازق كالن بیکیلا بیط.سپ بول

 تتسک ام اد )9 هدننزو هاذ ) ن ۱ هدننزو رویص ( بوسکلا )

 ددیدآ تاب رپ هدشنزو رولت ( بوسکلا ) رونو هیشک نالوا هرزوا راک و
 هلام لاق ردص وصح هی ماقمو ر وا وا لایعتسا هنسانعم هنسن و ۳ بوسکو

 هدننژو رهوجب ( بزوکلا ) ووليد یمالخ هدلو لوا ردهجیوا یول ید كدلو



 بی رکو با ) ردیرلسا كتعاجرپ کچو كادر ندا رک دو وچ ( بک )
 و ردیعس یراخم ماماک ر دیس هک تب و رک نب هالعلا نب دمت هدنزوربنز هت

 هدنو و زدیسا كمدآرب هقشب و ردفورعم لحر نف ( برک یدعف ) ردعضومرپ
 شقرصتم رد هلتفاضا ۲ قرهلوا فرصنم رغ رد عفر كناب ١ ردراو تل جوا

 بک ددا ترو دص هک رد ج راک قرهلوا فربصتم ريغ ردالتفاضا ۳ قزملوا
 هلواورح هدنتسن و ژدهنک اس یدعم یاب هدلاح رهو رونلوا راتعا هفرعمو ثنوه

 ( ۲  رکلا) ) ردندهد ر لدم رنو و مر یدیعم هد ریغصت ثكاذک روند یدعم هلتست

 دیهادلا یا دی رکلاب هلا هامر لاق رونلوا قالطا هیهدندش ةيهاد هدننزو هبنر
 ملکتم فو رعم برک ن نامع نی ورع زدندیفاسا هدنزو رفز ( بارک ) ار

 ژدمتسانعم كغ ود هدننزو ج رحد ( بت ركل ) ردفیناصت بحاص هدمالک لع رد یکم

 کد هکرذیفدارمو هدنزو هر ( تشرکللا ,) بلقت یا انیلع برکت لا

 ( بن کلا ) ردیدآ ثابت وبشوخ رب هدننزو ک رک هلیعط كرلفاک ( بکر کلا ) یدنلوا
 ولئذل كب لوف ىلع ردیعسا قلس هدننزو دیس ( بنزکلاو ) هدنزو ذفنق هلون
 3 كنم رس نانل وا میم ات عد طبنق لوق لع روس د هنع و

 نادنف وضسم كنك وک شاد روق رول وا ولت را رمی عو یر رول وا یرب ویناتسب رود

 2۳-۳ :هکدل وا مولعم رد ر قار هنغد) ییفا لایعتساو ج نم هل ارش ی“ ھرد ییا

 بترک و رد رقم هلا هرس ا یزاپ هدیکر هلک كنيس قلس هدناد رفم
 هک رولوآ یعون یرح و یرب و یاتسب.راربد مک هدیسراف هک ردنیبم هلیا هنهال
 ح راش روال وا رابعت شاب 4. هدیکرت , رزوسق یر و رد رلشلیا قالطایرح ندنن رام

 دوس هاب سکو یخف كفاك( تیرکلا ) .ردشلیا هک ط ینای هعسرو كفلوم ید

 هج رح ( هبرکلا ) رثرید ید می ردندهمطا هکرونبد هیامرخ شارغوب هللا

 دوسو فلل هغطا د نالف بث رک لاقب رد هنسانعم ثكمرد تین رک هامه هدنن ز و

 هجهداس لرکو نوسلیا ج رم امرخ هنا ك رک ردهنسانعم كليا لک ام رخ با
 یعص كفاك ( بزكلا ) ام هما لکا اذا لحرلا بنرک لاش نوبلیا لکا

 روشد ةهنمهص و ناغل رش سو هدننزو بسک دلی وکس كەم یازو

 نالوا ربعت قلقا رظ هدقایا نتف ) برکلا ( ردیدآ ريش ولتالص و نتم زی و

 ردندتقلخ .بیاعم هک روند هنسلوا بوط روط یک شلنزو و كج وک كکنک

 هدام هایس هلضایب یسهمشب ینعی هیسالخ ندناولا هدننزو هبوبع ( ةبوزکلا )
 نولو ید هدنناوست نیمرح ردینول یسهیراچ بر ضعب هک زود هن واخ نالوا

 هدن راه راچ ب ع رول وا هعهایس ند ا روللوا رببعت ریبعت یثنح هد خالطصا زول وا

 نالوا :داوئم ندرلنا .بولوا ءایس یسیریو ضایب یرب كنبوناو ردصعوبطم نول

 كدل و

 و ۳
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 اود زر نفاق و اعف ا هراوک هاب ?n لع یش رولوا |
 هبا رک ندنج اغا امرخ هدننزو لعفت ( برکتلا ) یک همام ردقلوا هلاعف نالوا زا

 دوعق ( بورکلا ) الهطقتلا اذا ةباركلا برکت لاقي ردهنتسانعم كمروش وید |
 روئوا ربعت الا قغاپ بولک ندنوب ر قنوا نیش كب بنز ةو

 كلشيا نابه یشیا رب ةسک ر و اد اذا لوالا بابلا نم ابو رک سالا برک "لاقب

 لعض نا لحرلا ترک لاق ودوان ندر و زم یانعم کز د دن اتم قلوا اقا

 كلبا لکا بارک بو رکو زدندنسهلج هبراقم لاعفا وو اذک لعف نا داک یا اذک

 قلوا هدزوا قاب شتوک و هبارکلا لکا اذا لجرلا برک لاقب ردهنسانعم

 لاشن و بيفلل "تند اذا سعشا تب رك لاقي نددوخام ندلوا یانعم هکررد هتسانعم
 لامعتسا هدسانعم كقلکو دو غآ هراوط و اهژافطنا برق اذا راثلا ةايح تبرک |
 یعکعا و اهرقوا اذا ةقانلا برك لاقب ردذوخأم ندنسانعم هساتو مغ هکر وتلوا |
 قطقط اذا زابنا برک لاق ردهنتسانعم قغادرقط ییوغالقوا نکراپا كمآ |
 ورک هدننزو نو روبض .لیفیفخ كنارو یحف كفاك ( نويو کلا ) بیرکلا |

 ردتفص ند رک نالوا هنسانعم برق ردکءد بودسنم ورک هکر دیفج ثنسهک

 رونلوا قالطا هنیرلتاداسو فارشا كمارک ةكْئالم ردشفلوا تسن هنسقن ةغلابم |
 برقم دارم هک رد حراش ةکئاللا ةداس مهو نویورکلا ةکئاللا نمو هنو |

 یک مالتشلا ماع لیفارسا و لییاکیم و اوا رد هکئالم نالوا ىهلا رد ۱

 توقو تدش رلطع و رلیدد ردرلنالوا برقا ههکئالم نالوا شرع ل راضعب و ۱

 نرخ زاضعبو رایدلبا نايب هبا باذع ةکتالم هلقلوا ذوخأح ندبرک تالوا هتسانعم |
 یراتبعخ و فوځ :تدش ندادخ تزتخ بوانآ ذخا ند نالوا هتنامم و او ٩
 رد رلشلبا ذخا ندنسانعم برق یرثکا نکل رایدلیا ریسفن با هکتالم نالوا |

 لوف ای ردقلبا ندسسهداف برق :یمدام "بک الا ردراو فلا وا
 هدنزو هیراقم ( تب زاکناا ) .نهتنا ردشفلوا هنیراسقن "هغلابم الات ردهدنسهیفب |
 قالطاهءهود لوش هدننزو تامظعم ( تاپ رکللا ) هراف یا هنراک لاش زدیفدا رمو |

 زرد رکوخ بوروئک هنکوا یرلو اق رادهخ هد زلتفونالوا راب ونک رواازا 1

 هدننزو دادش ( بارکلا ) راهلوا تعار بونصا هلبا رانو ناقح ندب را هک ات |
 ردص وضحهماع ىن ماقم یک یم لک رایذ ر رل تسمه هتنانعم د رفو دحا رخ هشکرب |

 دولمینعب ندهقبابن هدننزو فک ( یناهلا برکوبا ) دحا یا بارک رادلابام لاقب |
 هللاصف ( ةبرکلا ) ردیربطا كلام نب دعسا یعما ردیسهبنک كکلم رب ندن 1
 ( دیک ) روللوا ربعتقشضآ هدر هکر ونید هینکت زد aE ۳ ا

 ردن دنیادحم هک ردیقل كنايلس نب دوم .نالوا طب یطاف هدفلتس هدننزو از |
 -ج)۱)چ[چج سل
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 ۳۳ ۱۳۳ ۳ دوو ی دووخاب دراهم زون رلهود وش ینعب اهیارقو اهوحم |
 یک برک ودعا هکر وتد ههاودنا و 4هسا ندنا رأت دل یدو هدننزو هب رغ

 1 طبرک لاق ردهنتسناتعم قلتوا كاتهودناو نیکنغ دن زو لاعتفا ( بارتک الا )

 روند هبیشک نو زو نکغ ۳9 هدننزو ریما( تیرکلاو بو رکلا ) برتک اف
 | :تخارزو شرظو روند ید قبوش روتي هیوغالقوا یرلقدج آ ريخ بیرکو

 روند -هقف وغب كنیغزاقو كعماو :روتید هالرات شلوا ح الا بزلیروس نوتا

 | نالرت نوجا :تتعارز رد زاد نمم یک ټر > یدو هدننزو تاتک ( با کلا (

 1 أا عد اهراثا اذا ابا کو ای رک ضزالا برک لاقت ردهندانعم كلا سطن بوروس

 | یزتکا ریز ردقاما ر ؟ذ :هدننتن دا بلک ین فالو رقبلا لعبا کلا * لثلاهتمو

 | هنریدقآ وسط نالوا هدزلءهرد بارکو ردلوا دتم هلناوتع رقبلا ىلع بالکلا
 :نلاق كنخاغا امرخ هلنیتعف ( برکلا ) هدننزو هرج دهی رک در قم كنوب رونید
 زوتد هن راک ونک هوا نالف هدنرب یک یشاب زوما هرکصندکدلسک یرلخاش

 هدرلیوق بودا تاق ج وا ییا هکر وند هبا لوثش برکو هلا اه زده رک ید رقم

 زولوا ولغب همی كوب ید یبوارب هکر لردیا دنب هنب رل هتروا كنپ رلجاغا هغوق
 ظ وقع ندکع روح هلقم افق وط هبوص بيا وب بولوا پياو نالوا لصاو هبوص کت

 یک رک هیرسک كنه( بارکالا ) راردبا دنب ریجنز هنب رب كنآ هدزا رهش لوا
 عم ولدلا برک لا ردهنسانعم كمروک ینرلکدد برک نالوا رکذ ههغوق

 مومم هلقییضت هک ایوک رووا لانعتسا هنشانعم قمردلوط یک ی رک ییافربو اہبزک
 ؛باتش هدقعوط یارو هدکعرولو ءالم اذا الا ټک ١ لاق رتکلنا هتسهدو
 ( بیرکشلا ) عدنا اذا لح لا ت زك! لاقب رولوا لاضتسا هتناتعم كلتا تعرسو
 ای کت ولدلا برک لاقب ردهنسانعم تكمروک بزک ههغوق یندو هدننزو لیعفت
 ةیارکلا لکا اذا لعرا برك لاق رداتننانعم كلا .لکا هنازکو اب رک ا یتعع

 اقا زایلتا برک لاقی ردهتسانعم قم د رقاط نیوغالقوا نکراچآ هما یک او

 لصافم نالوادنوقو نوفلوط یرلریکس هدننزو مرکم ( برکلا ) بیرکلا قطقط "
 نالوا دیدشو یوقودنوف یسهینبو یوروق اقلطعو رونلوا قالطا هرب نداضعا

 رولل وا قالطا هنسهل وقم ناویح راس و تا و .انضفا لضاقمو اتو ناعزواو بیا

 ةغاشب نالق هدنرلبد 2 لاد هرکصندکدل روش وب دامرخ هلیعف و یعض كفاك ( ةباركلا)

 نالوا 5 4 اوك دنن زو لقا رواک هب رک | ج رروش وید رای اشد هکر ّوتید

 هک رد راش نمناعج هرزوا هلعفا نازو لاعف اږ زلیدلیا دابتعا حورطم قلا
 .ند نبعه هغیصلوا همون رم تیعج هلغلوا تغل :دازلیحف كفاک هر وک هننای یراقلالع

۱ ۱ 
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 1 نت هرزوا دز هما ند ینزو لاغف هلکلک هب غا يج كنسهلک بارغو

 رولا
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 | رخآرب دوخاب یهداعرب نالوا هډادېف البتساو طلست سکر, ا
 لوا هک ایوک هنس انعم هنع در رربد " نالف نع تذک هسلپا عنمو در ندنآ ییهسک

 هل رفن رو اچ یشحورپ یک وهآو ردشلیا بیذکت هدنساوعد یطلست قحهلوا طاس

 یثحولا بذک هدقدروط بوقاب هر 1 ود یراو روک نکر دیک . بوحاق

 ههزود رب دک هک ردنا وسم هت رابع بذک م 5 یشحولا ی رح هدنیناسنآ و راربد ۱

 0 بذک هدنسام دا كعرکس یا دوحا یدلبا بیذکش یتس اعا كنسع رکس

 رونلوا قالطا هنوناخ نالوا نوزو فیعض هدننزو هبوذج هبوذکلا ) رولوا

 چافرب باذکو یدنلوا رک ذ هکهتن روند هبیحنالپ كب هدننزو دادش ( پاذکلا )
 دخشاط ینب باذکو ردذفنم نب بانج بلک یی باذک ردیسقل لرعاش هکر هدف

 ژامرلا یب باذکو ردباذک نملخو,تک سا گردی رخ ۰ 2 ۱
 سصن نی یدع ندنتعاج براحمونب هلیعص كلاذ ( نایذیک ) ردروعالا ن هللا دبع
 رازوس فالخ ادصق ینعی هلفلکت هدنزو لعف ( بذکسلا ) ردیق) 4 ك رعاش مان

 بذکلا فلکت ,اذا :لحرا .بذکت لاقب ردهنتسایعم كلوب ال رد

 لاق ردهتسانعم قناص یحعالب نمی كلا عز هیذوا قارا کک
 اف تادا )ڈو ER هذاکما ) بذاک هنا عز اذآ االف بذکت

 لوقت ردهنبرلانعم كعشلیوس نالی هنیرپ یربو كلعوس زوس نالی هیسکرب هدننزو
 هکرونید هبهسانو مغ هلیوکس كنارو عف كفاك ( برکلا ) اباذکو ةبذاکم هتذاک

 ویو رولک بورک یج ردا هتسمد هلیبس یادش یبهناسنا سفن ینیدلوا ضراع
 نزلا وهو برکلا هذخا لاق ردذ وخأم ندنسانعم ضرا رال ردردسم لص إلا
 كلا هتسمد هل نیس یادش هسا و ع یهسکرب رولوا ردصم بّرکو سفتلاب ذخاپ

 کوب برکو هسفن ذخا اذا لوالا بابلا نم ابرك غلا هبرک لاق ردهنسسانعم :
 ردهتسانعم قمردشقص كى هغایا یوغاقوو هلتف اذا لبلا برک لاش ردهتسانعم |

 سطن بوروس یالرت نوا ,تعارزو هق اذا دلا لع دیقلا بز لا
 یند بارک یردصم كلوب ع رزلل اهرائا اذا ضرالا پرک لاق رد هن اوم كلا |

 ب رک لاش رد هنسانعم ی و E کدید ب رک هيەغۆق ب رکو رک ذیساک یک

 كلسک بیا یر 5 دید ب ن كهك رو بركلا ام لعج - اذا ولدلا

 BE رک مطقنا اذا لوالا بابلا نم رک لجرلا برک لاق ردهتساتعم |

 لجرلا برک لاقب ردهنسانعم كليا ذخا یسهیموا قاد یرلکدید برک ندنج اغا |

 ككا نیکا هیالرت نالوا بیرکو لضلا نم بركلا ذخا اذا لوالا بابلا نم ابرک |
 هني رادقم كنهتسن رب. برکو بیرکلاق عرزناذا عرازلا برک لاش زدهتسانعم |

E ۱یا اب رک وا هام لبا هذه لاقي رول وا قالطا هميش نالوا براقم دوخایو لاء  
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 ا دیوتک الا )ردا روک هسراهفیص یرلتوافت رولوا میت یغورم
 هدرخ 1 (هوذکلاو ) هدنزو روسیم ( بوذکلاو ) هدنن زو یرمش ( یذکلاو )
 هدننژو نارفغ ( نایذکلاو ةبذاكلاو ) هدنزو در رشم ) ةبوذكملاو ) هللاھ

 | .دراصب فلوم نکل روید هزوس نالی ردرلعما هدننزو بارغ ( باذکلاو )
 ( باذک الا ) یدنلوا رکذ هک هع ردشلبا تس هرزوا قلوا ردصم ید یرلنو
 ردن وا نادح و یسهرمه گرد هرات قلو یحالب یهسکرب ھل نمک كنم مه

 لاق راد هن ساغم كعلیوس زوس نالی یهسکو و ایذاک هافلا اذا االف بذک | لاق
 لاق رد ه:سانعم قمراقح هی دیم یتنالی كن هسکرب و بذکتلا ىلع ھهج اذا هبذک |

 تکاس بووق هننروص ما یتسیدنک هدقدلرغاچ هنکربو هبذک نیب اذا هذک |

 یرب تکاس وهو ه محص اذا لجرلا بذک | لاقب رونلوا لامتسا هنسانعم قلوا

 رکذ هکهتن رونلوا قالطا هبیاسنا سفن هاه ( ةبوذکلاو بوذکلا ) ما هلا

 هقينحونب یسیرب هکردکید یجنالپ کیا هلیس هینب هشت ( ناباذکلا ) یدئلوا
 تداعتس نامز ردرلباذک ماندوسا ندنسهلیق سبع ونب يرو هلوسم ندنسلیق
 لوش ( بذاکلاو) هدننزو ثدحم ( بذکلا ) ردرلشابا اعدا توبن هدنرخاوا

 یسودننک قرءربدلاف یتغوریوق تقورپ بوش آ كکرا هک روئلوا قالطا هیهقا

 ا کا چو کوک دیلی روهط هک هرکصاذ نوت شوک هدنروص دیک
 الثاح عج ر مث لوشتف لعفلا ارض یتلا یهو بذاکو بذکم ةقان لاقب ردرلشل وا

 كاءوس نالي قوح هدننزو لیعفت ( بیذکتلا ) ابذک تیذکو ابذکت تبذک دقو

 تدمر ءرکصندکدلکح كکرا قانو بذک ینعب ایذکت بذک لاقب ردهنسانعم

 قمقح شو م رن دک د روتنسوک هدننروص هبک یسودنک بورریدلاف یتغریوق

 هرزوا نالف رلب رعو رک ذاك تبذکو ةقانلا تبذك لاش رووا لابعتسا هدنساتعم ۱
 بذک اف هيلع لج هدرب كحد یدلیا موجهو هلج دریلیا هشیدناو فوخ اعطق

 یدلیا بذاک یتسهلج هک ایوک رونلوا ریبعت یدلیا هج ندکحرک هد رمال هکرارید
 ددرو فقو الصاو رولوا لیعس هدعقومو ید قدص هک تن رول وا كعد

 بیذکتو ررید اذک لعف نا بذک ام ءدرب كد یدلشیا یثیا نالف بویلبا

 مالاب بذک لاق رونلوا لابعتسا هتسانعم كليا راکنا بویماننا یشیارب باذکو |
 لاعف هاکو لیعفت ءاک یسانب كناب لیعفت هکر د ح راش هرکنا اذا اباذکو ایذکت

 بیذکتو یک قزم رولک لعفم هاکو یک هیصوت ر واک هلعفت هاکو یک باذک رولک
 لاقب رد هتسانعم قمرقح بذاکو كلتا فصو هلقلصالب وید ردنالب یمالک ییهنکرب ۱

 ترشابمو دارم هسکرب راب رعو بذکلاب هفصو نابابذاک هلعح اذا االف بذک
 و هدارا دق ما نع بذک هسروط وریک هلتغا ف نأ بویلیا مادقا هلع ییدلیا

 « را ريد



۳ 
 رد لوا دراو هنسانعم کيلع یسهک بذک هد هددع ةنیرش ثیداحا ادقاع
 چ یراقلا لع و ردشلوا یراج هنسارم لثم و رد ربثک هدب ع مالک فالذک

 يوب تسن رھ هڪ ربا تیاوز ندفونوم لو ما نا
 دا قدص بذک هک ندبه قم هدنح رش ییدح ] نواسلا بذک ] هدنس هک

 سپ ردنددادضا هنسانعم قیرفت و عج هک یک یسک لمش رولوا دراو ید

 ١ بوجو كيذک هکیدلافو ردب رقاو نوها قفلوا فرصت ندانعم وب هموق رم ثیداحا
 هد ربع و" سفن پذک هد هيلا هرم اریز ردلقشم ییاعسوت یابعتسا هدنسانعم

 بوج و هلفلوا مزال اكا موز و ققح اداعو بولوا هنسانعم هما لح
 رونلوا ریوصت هلا هیعب ةراعتسا هدنلعفو ردشفوا لامعتسا هدنسانعم مورلو

 كطشنیل هلغلوا هدنکبس كيذکیل لوق عطا مکیلع بذک هروک هشنایب كباہش و
 هجو ییا هدنونو رولوا نیعوش زاجم هک رولوا كعد جا ناینا لغ كعب و

 ردکلیا نیعضت هلا لعفرب نالوا یدعتم هلا العتسا فرح ینلعف بذک یر ردزاج
 بجو یا بذک هک ایوک ردقلوا نمضتم یالک ییا یسیربو یک یراعف مزلو بجو
 مکیلع بجو هدبغار تادرفو رولوا كد كيلع بجاو وه ملا بغریل ےلا
 هرزوا تئاط كزسو ندنکیدکهک قو كج یتقیقح كنوبو بولوا سسفم هي رابع

 یا بذکی داک جلا مکیلع بذک هکردکمد یدلوا هدنمکح تئاف یشان ندزکشک رح

 هکیدید یسرافلا ىلع واو رولوا نیتبترع زاجم هن بولوا هدنکببس ما توف
 هنسانعم قطن ربغ هک ع استا نالوا یراچ هدنسهدام لوق هلغلوا ع و رب ندلوق بذک
 هبلغو برض لوق هلج زا ردزباچ ید هدنسهدام بذک زدنرابع ندلامعتسا نالوا

 لمعتسم هدراانعم یبهلوقم ءافتناو بلس ید بذک یک ینیدلوا لمعتسم هدنرلاتعم
 ردحوزشم هو .ینهصالخ نکل ردا ااو طنت دا هک د

 ددشتو یرسک كفاكو كنات ( باذكتلاو ) هدنزو دادش ( باذکلاو بذاكلا )

 ارز ردشفلوا دارم فصو ةقلابمردندصم ندلهفت لی
 ( بوذکلاو ) رددراو قرلوا مماو ردصم هکلب ردفو قرءهلوا فصو لاعفت
 ( نایذیکلاو ) هدننزو نارکس ( نایذکلا و ) هلاه ( ةبوذكلاو ) هدننزو روبص
 هليمط كرالاذو كفك ( بذذکلاو ) هلیض كلاذ ( نابذیکلاو ) هدد زو نالعیف

 یسنج هنلبقام كایع رد هدننزو لعلعف هکلدیدسدت كنالوا لاذ ( بنذکلاو (

 جوا هدزوا یرهوج هدنوو هدایز کیا هدنکلواو نوجا هغلابم ردشغلف هدایز
 كلاذو كيم ( نابذکلاو ) هدننزو هره هلیمط كفاك ( ةبذكلاو ) ردراو هدایز

 هکدلیبض كلاذو كفاك ( نابنیذکلاو ) هلیاه ( ةنابذكملاو ) ردهدننز و نالعفم کری

 هکرونید هب جن الی ردتفص یعوچ رنو ردراو یدناز ترد ردد ن زو نالغلعف .
 — سس
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 ۳ تو

 . گرلبع ردیغرتو ارغاو ثعب دارم ندنوب ضعبلا دنعو مکیلع بجو ءانعم نا لیق
  بلاطم و هقیع لامآ هنسیدنک یسفن كيهسکرب گردن وام ندنلوق هسقن هتبذک

 رابع هدکدلیا اقلا هرلایلخ هللا هتماو لما زاردو رود هللا هبنغو لبیخت یرلهدیعب

 هد زکه لی یتسهینمآ روحاو لامآ یورخاو یویند هدعاقم وب شپ رربد هسفن هتیذک

 قلو هنیرلتهح یلاعا یرازس هنالث رافسا نانلوا رک ذ لا قیقح و ربوصت

 اشنا یتعع رابخا یک یرلدلک جرو یضر رولوا كد .نوسلیا طیشنتو بیغرو
 روک ذم هجو هلغلوا عوفرم یەک علا عقاو هدموقرم ثیدح هکیدلاقو رولوا
 کیلع هروک هکوب رلیدلیا تأرق ابوصنم نیئدم ضعب و یدنلوا لیوأت هرزوا

 . بذکو رولوا كعذ زسهلیف تموادمو تمزالم هکروللوا رانتعا لعق مما ینظفل

 ندنشدلوا رقم رهاظ مح هکر ونلوا راتعا تا سط عجار هنظفل 2 هدنس هلک

 بذک هلغغلوا رابتعا ىرخا "هلج یسهرقف جا مکیلعو رولوا شلوا فوذح یشانر

 رکا مج انعم دوخای رولوا ء هدنکبس هوهزال یا حا مکیلعو ےک لإ بحو یا عطا

 کد ناک هصوصخ لواو مداه یزکیونذ,نالوا ا هرس ن دل نانا س
 . لعتسم هدنسانعم یدنک بذک هدنروصو هلوا كءد رولوا شلیا بذک هسا رد
 هوا یانعم هک رد حریم رونل وا سايق کوب تن یرهرقف داهحو هرع رولوا

  هکما مو لانس هکسفن ىت ردقفاوع ىلثم * ابتتدح اذا سفنلا بذک۱ * وبا
 رولوا عن ا یک لالکو روت i ثیدح ود نسرمهلوا بای رفظ

 ۱ کیا ج جت و ليو ثیدح درهدیا ځور یغولبو ليلو زوف هدوصقم هکلب
 EE ردقح هلوا وب یراکدید تمه هک رولوا طنب رادم همادقا و ىس

 هک رایدلیا لاّوس ندراش» و رونلوا برض هدنلع !غا و ثح همادقاو تراسح

 بذک او * وبشا دل هدنناوح ردرعش ینتق نالوا رادینعم كب ند رع راعش*
 رد رعشا. كب هدعادحو ید * لمالاب یرزب سفلا قدص نا * امتدح اذا سفتلا

 رلب رع هدنلباقم كيو و رد رادم و ساسا هنلوصح كلامآ و روما لج اعقاو یدید

 یطات هلکلیا لګ نحو تنحم یسفن هدنلط كنهتسنرب یتعب راربد هسفن هتقدص

 هدف كترشحمزو زر ردنا قالطا نه لم 1 ءا ردکع ذ یدتا لساکتو

 تک بک عا یک قیقح كفلوم هرزوا یرانای ةف هوا كرتا ناو
 مما 9 ی تلالد یا رد دغلوا راعضا هرزوا قلوا ىلعاف كنلعف
 دارغا ت ثح هنيدآرم ضعبلا دنعو ردهدنرب دقن جت +۱. کیلعو جا بعو ردلعف

 ینظ نکل یدیشابا نظ ماعهاو تیغرو ليم لاک هتسدنک ندف رط كزس ج نعي

 ردوصنع عمل ابو عوفرم اروص ىظفل جب 1 هک یدیدشفخ او ردکی د یدلوا بذاک

 ندنویو ردکید مرا دارم هکر اربد دیس نکا دکدتن زدرما هلا عح دارم اریز
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 لع قا دوق هصا دن زو لیعفت ( تیا ) هربد برض اذا ثلاتلا بایلانم
 اذا ایت م کلا بک لاق ردهنسانعم قلوا قوح یغروق ینعب یسهناد لوقا
 رد 2 ات روید هراهنسن قوح ( ةبحاكلا ) هبح رک وا هبع رهظ

 اذا a راب لاق روند هشنا لولع تسکو و ةرشک یا هبحاک مهارد" لاق

 رفعح هلفاک ( تکی ) ردب دآ حض وم رب هدا زو رهوح ( بحوک ) اهل عفن را

 كفاك ( بدکلا ) ردندشات "یاسا هدنزو رفعحت ( باک ) ردعض وم رب هدننزو

 نیت ( بدکلاو ) هدنزو فتک ( بدکلاو ) هلی وکس كنهلبهم لادو یف

 جک ردتفل هدهلبا هم لاذ هدرلنوو هی وکس كلادو یمض كفاك ( بدکلاو )

 یراذ رقم روند هضای نالوا هد رلپید یرلقن رط یی و رط كرلناوج هزا و

 هلا یضرد سابع نا او روه ا بدک هلا ریغصت هين ) ءاسدکلا ( ردهلاه

 ضاسلا لا براض یا: وما لادلاب ذالا [ بدک مدب هصیق لع اقا و | ۶
 كفسو ترنح ینعی هيلع شقنلاک ضاعا هتقیلف هصیق ى راد مد ھه 6

 هکلموک ناق هک اب هک لیگ ۶۱ ناق رالاچ ضایب هدنرزوا یرلناوخا ینکلموک

 یظفل بذک یدا رونیروک یک شش هدننس وا تم وک یضایعاو اا هلغنت وط

 رد لوش هدننزو هبوبحم ( ةبودکلا ) ردذوخأم ند رفظ بدک نانلوا رک ذآ هدنو
 یا ةبودكم ةْأرما لاقب هلوا ضایب صلاخ یک ناص میس ید هک روید هن وناخ

 هلب رک كفاک ( بذکلاو ) هدننزو فتک هليا همه لاذ ( بذکلا ) ضایلا ةيقنلا

 ( باذکلاو ) هل سسک كفاك ( ةيذکلاو ) هلاه هد رخآو یحف كفاك ( هبذکلاو )
 بذک لا رد هنسانعم كابوس نالب هدننزو نانح ) باذكلاو ( هدنن زو باک

 وهام فالخح رمخا اذایناثلا بابلا نم اباذکو اباذکو ةبذكو ةبذكو ابذک و ذك لح را

 هدقدلنادل آ هلبازوس ناليىنعي بذکلاب ربخا اذا ل وهما ءا ىلع لحرلا بذك لاقت و

 قدص هدندنع تنس لها ارز رد واسم اطخ و دع هدنص وصخ بذک هک رد هدحابصم

 فلؤمو ردنا قلعت هذک نانلیوس هللا دع هانک تیابن ردقو هطساو هداني بذک لا

 رد هلیسهدش تالاذ و یرسک كفاك هک باذک قرالوا ردصم ندلیعش هدراصب

 نارفغ هکنابنکو هبذکمو هوذکمو بوذکمو هبذاکو رددلیض كنممه هکهوذک او
 روغپ هقان رب رع و ردشاق هدای ز رد هدننزو یرژب هک ینظقل یلذکو رد هدننزو
 هبک هرکصندکد رک بوردلاق ینغریوق هرزوا قلوا یتمالع كاهبک هرکصزدقدشآ

 وبشاو "یجیساک رردا فرصت مسا ندوو رد ةقالا تیذک هدنیح ینیدمقج
 هک یمه بذک و ثیدسلا هیذک لاق ردبا هندعت هدهلوعفم کیا یسهدام بلک
 هنع هللا ىطر رع ثیدح هنمو رونلوا لابعتسا هتسانعم بجو اضم ردیشام لعق

 [ مكلع نیذک رافسا ةثالث داها مکیلع بذک :رمهلا مكيلع بذک جا مكيلع بذک ]
 اش سس سس
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 دوس دوخاب وص ناثل وا رک ذ عل هک دی هسکرب هک كه ره ( باثک الا

 ۱ Gi 3 a ن ا اوه هج -هرزوا a 1 2 یا
 ] نل تشک لاق رد دنا اتو یدوس تاوبح و می کوا
 | یا يشك نم هامر لاقب ردهنسانعم قلنیقب هلنبتعتف ( بنکلا ) لق اذا ةاشلا
 هدننزو ریما ( تعکلا ۱ رد دآ عضومرب هدن رايد یعهلیق هرط بثکو برق نم

 ۱ رواق مج هکرولک هتک ییج ردندنسانعم عج رونید هيهپت نالوا ندنتفی موق
 3 | مضومرپ هدنلحاس یزکد ا کو میش فک روک اکو رفتن روک بک

 هجزا هدننزو هرمز ( هشکلا ) رددآ هرق ییا هدنساضق نیرحمو
 : ۱ هحزاو هموص

 | دوخاب روند هند هحرادقم قلمدو رب نالق هدنبد باق لوق لع روند هدوس
 ۱ لالغ روند هی نغير و هموک رب و رد دآ عن ومرب هشک و روند هنس ولط هساک

 زوشوارییعت كالا کروند هر ولقارونوا هحروقح نالوا هدنفلارا رلغاطو روتند

 ۹ ورم | er هوس یوم
 دیک

 | لاقب ردهتسانعم قاوا بیرقو دشک هاقس اذا هثکا لاق ردهتسانعم كمر وجا

 ۱ 5 اک هم راف دیصلا بکرا لاقشو نماند یا دنم بک او هل شک او هشکا

 1 عض ومرب هدنسهکلوا دخ کو روید ههنسن قوح هدنزو پا ع ( باثکلا )

 ۱ هیقوف یا هک هتن رونید هقوا نایلوا ینرعو کلی هدننزو نامر ( باثکلا ) ردیدآ
 هدنزو ةا( كلا ) ردتغل جد هدننزژو دادش هدن و و روند ید باتک منا

 رولیص اب هاروا يلا نکرنب كيک از رولک هند كنشاق کا روند هنشاب یزوما كن 1
 (ءاشکلا)ردیدآ لبجرب دوخای عضومرب ها رہک كا ( بثاکلا ) رولک باثک | یجب

 رد هنسانعم قلاذ ۲ هنسنرب هدننزو لیعش ( بثکتلا ) روید هغارمط یف كفاك

 E 3 قوا هدننزو باتک .( باتکلا ) لق ادا ابیئکت *یشلا بثک لاش

 ردصتحم هتماقم فت و و هربغو مهس یش یا باتکب هاعرام لاش روید ه هنسن

 هرزوا مت فوم ردشلیا ریست هلا ریغص موس و مرصد هد ره زم یتیم هک

 رد هتنسانجم قلوا بيرق كب هیسکرب هدننزو هلعافم ( ةباكملا ) ردشعا ريسفت

 نالوایمویو یریا یبرف هدننزو رقعج ( بعشکلا ) منم توند یا ممد لوقت

 ا | بکرلا ةمضض یا بعتک ءارما لاقي رولوا فصو ید هج رف وبو روند ۳
 تله یک شاط هدنزو رفعج نون ( بنغکلا ) مش ۱ تک کد ل

 یف كفاك ( بلا ) ردتغل ید بثتک هلییدقت كنون زونید هثیذ نالوا ددشو
 و هاب اه Ns یدرفم هتسانعم مرمصح روتید هغروق کس كىو یانو

 ایک لاقب هنساتعم قم روا هنیدعقع كمدآرب رولوا ردصم و روند هدهقعو ود
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 رگ



 قالطا هقوا كحوک قاب وط یشابو مع یرلک دتیا رعت قوا ملعت كلافطا
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 ( بتوتکلا ) نوح ینیدزح یک وزای نامه بویلبا رأت هناشن ینیدنق وط رووا

 ردلعاف مسا دناټو کا رود هیس نکشیش یک مولط هدننزو بعوتسه

 هال آ و E هدننزو هب غ ( هبیتکلا ) "یتم خفتنم یا بتوتکم "یش لاقب
 هتع» رب قرهلوا هغرالآ ندیطع کسع لوق ىلع هليسح یرلدیعج روتلوا قالطا

 یراوس كولب رب ندا لیاچ هرزوا نشد دوخای روند هال آ بوط شممچ

 ةعاجلاوا شیلا یا ةبيتك ت ءاج لاق هلوا زدق هرف كيب ندزوب هکروئید هرکس
 ( تتکشلا ) فاالا ىلا ةئانا نم تراغ اذا فا دعاج وا لیلانم 2 ریل ا

 اوعمح اذا موقلا تیکت لاش رد هنسانعم كک رب بولک ندف رط ره هدننز و لعش

 مظعم ( بتکلا ) رد نطب رب ندب رع هلینوکس كنا و یخف كفاك ( بک ون )

 هلوا شفلوا لکا یسیضم كنمزوا هک روند هنمقااص مزوا لوش هدشنزو
 ینبم هنغیدلوا لازم یتیعج هلغلوا نوجا هلازا یسانب هکر دل وعفم ےما ندییتکت
 ( هبناکلا ) هیفام ضعب لكا دق ناك اذا بتکم دوقنع لاقي ردشغلوا قالطا

 اتاك یا ابناک لاق ردهنسانعم كميشبوتکم و قعشزاب و زاب هدشنزو هلعاقم

 یسفن یدنک ییعی ردهنسانعم كمردسک هتانک یتسیدنک یشج لوق هیاکم و

 هلوا دازآ ها ردا ادا نامز هن کا قم رد زای ییساهب هنسدنفا هرزوا

 هافو هدندوجحو رو رم طرش یسیدنفا هک ردلصاح ندفرط ییا قمزاب سپ
 هدبع هناک لاق ردنرابع ندن رلمزاب هرزوا كليا ادا بونارق نسا ید لوقو

 مسا هلوف هکربد حراش قتتع هادا اذاف هنڅ هسفن لبع هباکی نا یه و ةباکم

 روهظ ندد نفا هباتک ادتبا نکل رولوا می ید یاونع لوعفم ےساو لعاف

 ردصمند هلعافم کرد ها ید باتکو ردقفوا هدنآ یناونع لعاق مسا هلکلیا
 كفاک ( بثكلا ( ردردصم ندرنالث هاتک نالوا لوادتم هدرو نم ۳۹ ی

 اشک "یتلا بک لاش ردهنسانعم كمردک رب هلی وکش كد یا و
 رول وا مزال و یدعتم هلغاوا هنسانعم تكکربو هعج اذا یاثلاو والا ۳۳

 ءالا شک لاق ردهنسانعم كکود یتسهلوقم وص و اوعقجا اذا موقلا بک لاش

 هنس هلق ءرط شک و لخد اذا هيف مش لاش رد هنسانعم كم ريكو هبص اذا ٠

 ۱ ىك دنکل رخ كمار یسهباک كدي بکو ردب دآ هرد رب صوضحم

 كحراش هتناک نم كنکما یا همراف دیصلا تشک لوقت رولوا دوغ ام ند هبناک

 نالوا باوص هکیدلاق ردهلنیتعف هک یک بثک ردهنسانعم برق بک هروک هنا

 هدساسا تح ردموس رم قرلوا ا هدناهمآ مح ردقلوا ندناب لاعفا هداموب

 هراقف ن . كنكما یا كرقفا لا اک هتناک نم ثنکما یا همراف دیصلا كشکاو



 مسا ندعاتک ( بناکلا ) ردمسا هکرونید هثلاح قمزای ییوتککمو باتک قج هنل ۲
 E نالوا اناد و اع تتاکو رواد ریید هدیس راق روشد هب یح زای هکر دلعاف

 لاق رد نبه هن رلقدل وا فصتم هلثف رعم و ۲۶ نالوا بتاک هدفلسس روثل وا قالطا

 [[ ییاصحا نم اتاك مکیلا تشعب دق نهلا لها ىلا مالسلا هيلع ءهباتك فو ] ةيابنلا ىف
 ةفرعملاو ملا هدنع نا ةباتكلا فرعي ناك نم ىلع بلاغلا نال هب ىم اناع دارا

 هکوهت ردمزال قلوا رع لها هللا مدآ نالوا بتاک اعقاو از رع مهدنع ناکو

 ۶ توق یر هکردک٤د ولت و ییا یدا روود یلیصا هکر وند ریبد هدیس را

 كلعا میلعت وزاپ هلرسک كنهزه ( باتكالا ) ردةج هلوا تباتک توق.یرب و

 وزا رب نوحما یدنک هیسکرب و ةباتکلا هلع اذا اییص بتک ١ لاق رد هنسانعم
 هجرك ءالماو ىلع اتهلما یا ةديصقلا هذه یتتکا لوقت ردهنسانعم قمردزای

 هدام قحیزای داتسارب هدامدق فرط ُهدعب یدا لالما لصا هکردهنسانعم قمزای
 طظ وسم هک هتل ردشغلوا لامعتسا هدکلیا ریرح :یدرکاش پودا ربرقت یدنک

 هالما ید هفلوم لوا و ردضفلوا فلات هرزواهحو و همدقتم بثک ضعب و
 هدرو زم لاثم ردیج كنسهلک ءالما یک بحاح نا لاما: یدا راردبا قالطا
 قلغ ا كمولطو كنهرق باتکا و دلا قفلوا هدارا .ینیفرعو یوسغل
 بتاک هدتنزو نامر ( باتکلا ) اهسأر دش اذا ةبرقلا بدك | لاق رد هنسانعم

 ردناکه مسا هدنزو دعقم ( بتکلا ) نوبلاك یا باتک مه لاق ردعج ندنسهک

 ةکردبراهاکیلعت تباتکو ع نایبص بتکم ایلاح روتید ۳7 نالوا میلعت تباتک
 نایص سپ رونلوا قالطا هسردم هنهاکهلعت ړم نکلای رونی د ناتسریپد هدیس راف
 ردهب رابتعا قخوا عج دوخاب تباتکعضوم قالطا بتکمو ردهرزوا عسو یتکم

 بیاتک يج روند ید باتكە کم ی۶ی رد هانعمرب بتکمو باتک كن رهوح و

 .ند هبا ضعب راسو ثيل یرو رم لوق یرهوج ۸ هکرید جزم ردطلغ لوق رولک
 بتکلا ىف هدلو بس یخد هدساسا اعقاو ردشلبا حرصت حراش ییکیدلیا قلت

COناکلاال ناییصلا باتکلا لیقو بیناتکلاو بناکلایا ناییصلا بهذو  

 .هنسانعم بتکم كباتک هجرلا هيلع باهش هقشب ندنفیدلوا موس رم هلی رابع
 دامدتسا هليسهعطقوبثا ك رعاش مان ءانیعلا وا نداتک مان صئاصلنا ررغ یندورو
 .یاو * بادالاو فرظلا موسر ىح و * باحب یا دقل ناما سعت * ردهلیا

 نوہتاک دارم ندباتک یکلوا * باتکلا ىلا ممتددر مف * ید تطسباول باتکب

 نکل بولوا دراو قالطا باتک هتستکم لصالا زدکعد بتکم دارم ندینات و
 باتک و ردلوجم هتقیقح یفن كفلوم ردزاجم هلی هقالع تیلحم و تیلاح ۱ رهاظ

 هگالافطا

 ىس ەەن لمك كفاك( ةتکلا ) روند 'هننزرد شکید نالوا هدنسهلوقم هرقو
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 باتک الولو] ضرف یا [مایصلا مکیلع بتک ] لاعت نا لاق ردل وقنم, ندنن میفم

 ضعب ىنلأسو هردق یا هلا باتک اذهو ساسالا قف لاق مکح یا [ قيس هللا نم

 ضدالا فو بوتکم ءامسلا قف وه تلقف رد_قلا نع فاوطلا ف نح و ةبراغملا

 یریثکت نکل ردهنسانعم قمزای وزای خدو هدننزو لیعفت ( بیتکشلا ) بوسکم
 لاق ردهتسانعم كليا میلعت وزا هیسکرو هتک ییعع ابیتکت هک لاق ری

 مطنلو بیئرت بوباصب هدنرب ولرب یرکسعو یال آو ةباتکلا هلع اذا االف بک
 هد زو لاعتفا ( باتک الا ) اهأیه اذا ةبیکنا بک لاق ردهنسسانعم ثلیا
 تیاتک و تی لوق ىلع هطخ اذا هبتتکا لاش رد هننسسانعم قعذای وزا یدو

 ینعب رد هنسانعم قم رد زای و زاپ هيسکر هک ردهتسانعم ءالقسا باک او قمزاب وزا

 هک ردهنسانعم قلوا راکبلط یتسلیا الما 2 رخآ بودا رب رقت دوخای تأرق یدنک
 وبشا یواضیب هکرید مریم هالقسا یا هبثنک | لاقب ردفدام لا باتکتسا
 4سفنل اتکا س رک هنالا [ هیلع یک یهف اتکا ن رل والا رمطاسا اولاقو ]

 یدنک دوخاب یم زاب و زای تاتا هر وک هک وب ردشابا ریسش ” رب راک ابتکتساوا

 یاضتقماعقاو هروک هلوا رولوا هنسانعم كليا باط یتسمزای وزای هسک رعنآ نوجا

 هبهدام یلوق هطخ كمعلوم سس ردقلوا شایا هدهع رد یفلکت تبا هکر دیبا

 هروک هاو رول وا هتک دسفذل هل هک رول وا ندنلدق هافیک | ها داّمعا ۱ و

FFسا دتصفو تماج ی کا كداصفو ماج هکرولوا ندشابپ داصتفاو ماصحا  
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 كناتک | هدنربسفت كنظفل هتک بیرقنع ید فلومو ردهنب رلانعم قلوا راکبلط

 یفیدلوا ده: _سانعم قع زاب و زایرب نوا یبش RACE هک رب نا دلیل و اتك

 یسەلوقم هبرق یک بتک باتک او رولوا هنسانعم خاشا کردغالا راهش

 هتک ینعع ءاقسلا بتتک | لاق رد هنسانعم كمکید بوریدشواق | مرص کیا
 تيكا لاش زد هنسانعم كم ردتا دی هب ییاطلس ناو د رفد ی معما یدنک هسکرو

 تمدخ نایاش هغلوا دیقم هییاطلس رفد ناطلسلا نا ود یف هفت بتک اذآ نالف
 یس رحا كمدآ رو رولوا شایا دیف هد يک سا هک اب وک هلکلیا راهظا لعو

 سصخ یتعی كسما اذا هنطب بتتکا لاقي روالوا لابعتسا هنسانعم قاوا ضيق
 بلطیتسم زا وزا كبك رب نوعا یدنک هسکرب هدنزو لاعفتسا ( باتکتسالا )

 هح رک هالقسا یا هبتکتسا لاق ردقمردزاب و زای 5۱ دارم هکردهنسانمم كلیا
 نکل رد ۸ تسانعم قم رد زاد و قع زاب هلا هد وه عد شرط هدفرع ءرلیسا و ءالما ۱

 لوس هدننزو هدع ) دتکلا ( رونلوا رک ذ اس رق هک رد دار, یرلتقیقح هدارو

 تكغارصق و رولیکید اهم یسهلوقم ه رق و مولط هلک [ هکر ونید هب هش رب و هم رص

 حواطاو روند هدیاک كح هیلبا داب فراخ زف نوجا قمامشآ ناک را سدحت ۳ تكنهقال و" ۱
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 ضب: یدورو هباتعم رب نوا هدعرک نآرق یدنلوا رکذ هکهت روسلوا لامعتشا

 اروا دراو هددنآرق تایآ هک دن ردشفلوا لابعتسا ید هدنراماقم هاتکلاب
 | أديم دارا هلکلبا قلعت و وق بم دادا رابعا ها و جو
 زا یہ ندنآ هدقدننوا دصق یدیک و كدارم نالوا ًادیم مدعب رول وا یبنم تیاتک و

 | [ لسرو اإ نلغ ال هلا بک ] لی زتلا ف اک روئلوا رمسیعت هللا تباتک نالوا
 1 رد زدصم هک يظل باتک و رول وا هل راشعا هيلا لو وباع هرو نح ناعم سم هب الا

 هدارا هوتکم ةف یعی نالوا هيف بوتکم <۵ ےھاک و نالوا ب فا

 یتساتعم قهزی هداروو ردقفاوم های تبار یاب هدراصت تفل ومو رۆنلوا

 هاک و یتقیقح ءادتبا ءاک فلّوم نکل ردسک تشم هرزوا قلوا هیوغل تقیقح ثقیفح هحرک

 یسانعم ا هدنروص وب ردرتعدط تا ناهذا ۾ شیوشت ردیداع كليا 2 یزاج

 هی مال ناعما هبفلوم بأد جا هلع لاک نا رڳ مزال قلوا تقیقح
 س ود ردشلغا تس هرزوا قلوا هبوغل تقیقح یتسانعم قمزای سوماق بحاص

 یمهیبست بوتکم هلکنآ ردردصم یسک باتک لصالا ردغلبا ضاّرتعا هیهداز
 هدراون نم یانعم دوخای ردهنسانعم ربمالا بورتم ویمالل برمض ردنوحما هغلابم
 مزال قلوا بوتکم لعفلاب باتک و یک ینیدلوا یععا كسوبلم سابل ردعسآ تانک

  یشید بتک و یهتا رونلوا قالطا هدهمالک مظنلا لبق هبا هیلوا ةقالع ردلکد
 و ود نوسعش كکرا یتحرف كناویح یسهلوقم هودو تً

 يارب نالوا لایک رلب رع رد هنسانعم كلدیلک هلا هقلح رقابای ر ومد هدنز رط هیوک

 ةقالا بتک لاق ردشلوا نمدوهشم ىرطكدلدلك یترلج رف نوجا هظفاحم ندسنحات

 كل هوحو دیدح نم قلع مرخ وا اهج رف م مخ اذا يناثلا و لوالا بابلا نم اتک

 شلوآ كاله یدلو بتک و ردلوقتم یرلکدلدیلک هللا دیاک نوتل 1 یغارصق لوبقم
 ندکمربو دوس هغعالق وق یو هدقدقاب ههعونصم تروص یراکدید و ی هقات

 زرده ساتعم قلا ب ویل هقلح هلا هنس ذ ر ی رلکلد كن رو نوجا كمالبا عاتما

 ا تر وص یر 5 لک دزود 0 یسیروا ه هقا نالوا كاله یسروای و و

 قن اہ "ره م ف اهرأظ ادا ةقانلا بک لاقب ردلصقم هدننسدام ۳

 زا کم طلغ یخ لوبلا هتیرپ وبلا هداروب وبلا مشت

 هننودنک عب هی تتکیام باتک و یدنل وا رک ذ هکدتن رد ردصم هدننز و ات

 هبهقحو هناود قحهزای وزایو یک حولو یردو دغاک رونید هثیش یحزایو زای
 هنناتک ءاروت نالوا لزات هیاسوم ترضح هصاخو ر ردتاتک تلآ هک هک رولو! قالطا

 روتلوا رببعت بوتکم هکرونلوا قالطا هبهسفیح شل زاب وزایو رونلوا قالسطا
 هنب لانعم اضقو مکحو ریدقت نعي ردقو باجماو ضرف باتکو روند همان هدیسراف

 ندیم
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 وا محط مزب الاحو رولوا هلیرابتعا لوژیام یریسفت كفلوم سپ هيلع قل یا

 ح راش رولوا زاجم هدهروک هریسفن کیا یخد زقالطا بابک هنابک دوهعم
 تقیقح رفالطا هلفلوا موسرم هلیرابع ىوشملا ج شا ملا هدلوصا ضعب

 ملا بیک لاقب رد هنسانعه قاب بابک یتا هدننزو لیعفت ( بیبکشلا ) رولوا
 بارع ( بایکلاو ) هدشزو نسم هل سنک كيه ( بکلا ) بایکلا لع اذا

 راش هری بوکا ینشاب هدنیح یملکتو توکس یتعی ندا رظن قوح هرب هدننزو

 ریغت ناق هر E رولوا هلل وا یداعو یوخ كمد ضعت هکروتند دیسک نالوا

 بایکمو بکم لحر لاق ردتفص كنهسک رایعو راکم نورددب یرٹکا رووا

 هک ردیعسا یادغب عونرب هدننزو همظعم ( ةيکلا ) ضرالا ىلا رظنلا رذکلا یا

 د رلفاک ( بکیکلا ) رولوا پوطو قیصو ظیلغ یرلسهلبنسو بولوا ولزکب زو
 هدنزو طبالع ) بک ابکلا ( ةمدآ چ ابوط وا هثح یم وب ولکنرید یسهدوک هلیمض

 كفا رولک بک ابک یرلعخ كنسهک بک اکو تكسوک کو را
 یف كلاف ىج كننز و للاعف ره نالوا ثفص هدحا و هکرید ح راش هيف

 ۱ ( ببکشلا ) رددآ كغاطرب بک ابکو یک قلاوجو قلاوح ردندهد رطم قلوا

 لاقن رد هنسانعم كشود پونایق هرزوا زو هلیسهض زاع تلغرب ب هدننزو لعف

 یریا ع ون رب هدن زو باجج ( پاککلا ) ءادنم تعرص اذا لبالا تیکت
 ۱ ر ونید هوئاخ زوس ولط هننا هل اه ( 7 ب اککلا ) رد مسا ام رخ العاو

 رددآ نول وا ع ون رب صوص هع هلیعفو یرمسک درافاک ( بکیکلا )
 هداف رع هدننزو یغبغ ) تکا ردیعسا عض ومر نخ مات ءارفص هدزاجحو

 هدننز و هیاصس ( هب ابکلا ) ر ولاق هدنس هقرا كماما هدف وق و هک ر دغاط رب

 هنابک شد هدزاسل ردیعماو رادرب رولک ندن راید نیح ینعب ردید یییص یاود رب

 د سو رعلا بح هديب رعو رلربد دروب واقر وق ر دقراعتم لا هیایک و هل |

 بوط رد بوشقص هن رب یرب هلیعط كرافاک ( دیکیکلاو ةبوكبكلاو پوکیکلا )روند

 هلی هلی تفاک ( هبک سیف ق ) نوسلوا هسرولوا هن روند هتعاجو هورک نالوا

 ( باتکلاو ۱ هلس وکس تو یخف  كفاک ( بتکلا ) ردبدآ هلسف رب بعشنم ندنسهلسق

 هطخ اذا لوالا بابلا نم اباتکو ابتک هک لاقب رد هنسانعم قمزای هب سبک كفاک

 اذا ابتک هاقسلا بتک لا ردهنسانعم كمکید هلا مرص ییا یتسهلوقم هبرق بتک و |

 نیشیمییآ باتک و بک لصا هک ردو نالوا داغ ندیفار ی رب
 هدعب بولوا عوض وم هنسانعم قعاچ هنر یرب هلا مرص ییا یتسهلوقم ناتو

 كلذك یدئوا لامعتسا هنسانعم كلبا عجو مض هنیرب یرب قورح هلا وزاب هدفرع

 ض فو باجاو ریدشو ثتاساو یدلل وا لامع س[ هتک قایصلاف مطن یو ظافلا

 تک



 وک هدقدلقارب ءروقح نبرد هلغاوا ررکم ندنطق بک یسهلک هیککو ةوهلاق"
 هتعاجو هورک حدزمو مضنم هن رب یرب هبکبکو رولوا بکنم یرخا دعب هرم
 هرزوا زو هدننزو لاعفنا ( بابکنالا ) رولوا یک قمو پوطروط هکروشید

 هغيه هلا سفن بصن هشيا ریو بک اف هبک لاق ردهنسانعم كمثود بوناپق
 ( کلا ) همزلو هيلع لبقا اذا هيلع بکنا لاق رووا لامعتسا هتسانعم كمشرود

 تياغب ردد[ رصشرب ندنعو ضج ندنس ههک اف هود هلددشت كنابو یعض كفاك

 دوخا هدکنح هلیعص و یحخف كفاک ( دکلا ۱ رد هبک ید رفم روشتوط بواب كب اچ

 هلا یرلغا شیورو بوشوق ندروغوارب لرکسع هدقشوق تو هدکرکس
 هلج ندر هرزوا نشد كلذک یرطاو لاتقلاق ةعفد یا ةبك مهل لاق روشنید

 ةیکلاق هليقل لوقت ردهنسانعم ترتکو ماحزو روند هنتلاح یرللیا موعهو

 کز وتو هتلاح ڭكمروس ناتعکی بوران وق ندرب یرلتآ رلیراو سو ماحزرا یا

 ندروغوارب هرکصتدکدلیا راصعحا یرلت آ یرزوا س وقم هدننادیم شراب دارم ندوب

 هکردپیا نالکج هنکوا كنیرلتآ یشوق سوقمو ردقجهلوا قمشوق بوراپوق
  ردزام هدنعوج 3 رلاذعم وب هصالخ رارکج نوحا هرعت و هب وڏ تاالفالا لبق

 روند هنتلاح یرلعشوطو یرلمرپ راچ بوتاچ هنیرب یرب د کف یا هدکنحو

 هیت یایو همجم یاخ نالوا باوص ردطلغ یسهخدن نیلا نیب هللا مج هداروب
 امص رانلا ةبكو ةمدص یا براق ةبك مهل تناك ساسالاق لاق ردها

 یا ءاتشلا ك تءاج لاقت رونيد هنلاح یسک بوصاب ندرب لد كشيق ءاتلا ذبکو
 ردصم هدانعم وو روند aa هرجا روقح قیعرب یهتسن رب اب یهسکرب و هبدش

 تكنهسک ما ثوغ نب سیق هبکو روند هتعاجو هورک هلیمض كفاك ( ةبکلا ) رولوا

 هدننزو درص رولک بک ییج روند هنغاموم پیاو كلا شا رک او ردیعسا یسرف
 هلراز ( ةکبکلا ) روند هبهتسن لیقثو رغآو رونید هتسیروس هود نالوا مظعو
 كرلفاک هدنو و یدنلوا رک ذ هک متن ردهنسانعم قعآ هروقح نیردر يشرب هدننزو

 هدننزو بغبغ (بکیکلاو) هل رسک كرلفاک ( ةبککلاو) ردعماهلضا ره اظ ردتفل هد لر

 ءزلنویق قوخو رهودقوجهدنزو پارغ (بابکلا) ردرلتسا هکر دهیاتعم لوا هدرلنوب

 ۵ریو رونید هروماچ ناقشپای ولزواو روند هنس هموک قاربطو رونید هرلیکو
 ردندآ كیوص رو كغاطرب بابکو هتسانعم یر روند هغاربط كانغ نالوا هدنل آ

 پاس ( بایکلا ) روند هفلموق شفلبوط بوشپای هنی رب یرب یشان ندنتبوطرو
 حطو یم رازق هدساسا رونید هلا شفلید نوزوا نوزوا ینعب شفلهحرش هدننزو
 هبهدام مضومو ردرمسفم هللا تا ناتلوا اقلاو بک هرزوا یروق شن آ نوجا كتا
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 بیرغ (.تیخلاو ) :دننزو 3 7 لحرلا بانک لاق

 دیشک نالوا ولهما هرزوا روک ذم هحو هدننزو ب رطصم ناكاو هدننز و

 رول وا 8 یه رهج كیهتسک ول هسات ور وی دی نەى قنمارق بتکمو روند

 نور یک تره ) پاکالا ) داوسسلا ىلا براض یا بثتکم دامر لاق
 هب هکلهم و رطخرو نزح اذا لح رلا ب یا لاقش ا قلوا ولهسانو

 قد ان لبس رب و هکله 3 اذا لح را BE لاش رددنسانعم قما رغوا

 ( اب کلا ) هنرحا یا االف ب اک | لاق ردهتسانعم كليا كانناو نیکغو ولهسات
 یا ءاپ اکلا رثا ههحو لاقب هنسانعم هودناو نزح روند هبهسات هدننزو هار

 هتلاعخو راع و یزخ هکددیفدارم و هدننزو هوت هلی كفا ( هبوکلآ ] دولا

 هایدیدشت كنابو كفاك ( بکلا ) ةبوت یا ةبؤك هبام لاق روند هثش نالوا بیس
 لوألا بابلا نم ایک هبک لاقت ردهنسانعم قماپق بوقی هرب هرزوا یزو یهسکرب

 لاق رد ه:سانعم قلوا لیقو رغ آ هنسن رو ههحو لع نعي هعرصو هل اذا

 رکذپساک ردهنسانعققای بودیا قرئوط یرجش یرلکدبد ۳ لقث ادا "یشلا بک

 كليا قموب قمو ییاو یلپپا شلرک او بکلا دقوا اذا لجرا بک لاش

 فو لک كنمزمه ( بابك الا ) ابك هلعج اذا لزغلا بک لاقي ردهنسانعم

 زو و هع رص و هل اذا ان الق تکا لاق O E قمایق بوق هرز وا ز و

 نکل بک اف هبک لاق رولوا مزالو یدعتم هلغلوا هنسانعم كشود بولش هرزوا

 سصح همزال نامه یتلعف بابک | هدراصب ارز ردیفان هنناب هدر اصب كفلومو
 لعفو انآ تلعفا لاق نا رداونلا نم اذهو طقس یا ههجو ىلع بکاو بودا | "

 هدنئدح [ قی رطلا ىلع مهلحاور اوبك ۱ ] وبشا هرکصندکدلیا دارا هلن رابع هربغ

 قیرطاا عطق ىلع ةبكم اهولعج بولیق ندناب لاصیاو فذح یلعف اوبکا عقاو

 ید هدا تاهما ردشلیا لابو لیوأت هلنا ونع هنع ةلداع يغ هل هم زال یا

 الصا هشيارب بابک او ردشغلوا اضما هنتیمزال ناه بووا ضرعت هنتسهدعت

 هنسسبانعم كم رود لردبا تموادم هلا سفن بصن هرزوا هجو یمالوا كفنم

 هيلع, بک ا لاقب رووا رببعت قلوا بکمو كشود هنرزوا هکرولوا لاا
 هنسانعم قلروآ بولیک ا یوق یزو یک روناپق هرزوا هنسنرو مزلو بقا اذا

 بونا هرزوا بانک نوحا هعلاطم 1)هتخوسو هرزوا دلو كرلاثا رول وا لامعتسا

 یناح هلایو دلم یاح هدهخ-ن ضعب اناش اذا هل بکا لاق یک ی رلفدلروآ

 هدننزو هدد ( ةِكَكلا ) رددمالبا بیوصت یقآ ج راش هلفل وا موسم هدنناوتع
 ی هنسن رب و دیک يم هکک لاق رد هتسانعم قملش بورود هرزوآ زو یدو

 هامر اذا هبکبک لاقب ردهننسانعم ق٤ بوقارب هزوقح نیردرب یک یوقو هدد |
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 "یش لاق ردقج هلوا یرکشو کنر لوګو زو لقآ هکرونید هیبش لقب آ نالوا
 روند هبهود كک را ولسا و روند هغاط ولوا بهقو ةردک ذتلع ضیا یا بهق

 زو هلتیتحف ( بهقلا )روند هکنر زو یرکش ندناولا هدننزو هرج ( ةبهقلا )

 ناک اذا مبارلا بابلا نم ابهق “ىلا بهق لاقب ردهتسانعم قلوا ولکنر رکشو
 بهقنالوا رک د هلیئوکس كلاهو ىح كفاق ( ةبهقلا ) ةردك هتلع ضیا یا ابهق

 لبح روتلوا قالطا هسوماج هلا لف هلیسهنپ هشت ( نابهقالا ) ردم ندنسهلک
 رد دف ا یاهقلاو ) هدنزو بارغ ( باهفلا) ردذوخأام ندنسانعم میظع

 كک راهلئوکس كناهو ىح كفاف ( یهقلا ) هنسانعم ضيا روند هميش نالوا قآ

 هنیهخ ( ةیيهقلا ) نوهغیدلوا ولکنر زوب هنسانعم بوقعب روند هنشوق تلکک
 ردندنعوت كلکک هنن رولوا هدن راید همان هک رد حراش ردیدآ شوق عورب هدنزو
 ح وا هک روید هنن رع قوا عور هاب رادعف لراهو ك رلفاق ) ةاوهقلاو ةبوهقلا )

 لو عف یربغ ندوب هد ع مالک و روند هنفوا ناشن هصق لوق لع رول وا لاتح

 هرزوا قلوا هدننزو یوعف یسهک لودع هدلیهس نکل ردشمالوا دراو هدنزو

 ( باهف الا ( ردشاللا تس هدنسهدام لدع ید فلؤم هقدب ندنعیدلوا موسم

 بهقآ لاق ردهنسانعم تكملکح بویلنا انشا هلقع وط ندماعط هلبرسک كنه
 هدتنزو رفعج هليا هم یاز ( برهقلا ) هتشي ملو هنع كسما اذا ماعطلا نع

 هدننزو رفهح هلفاق ( بقهقلا ) هنسانعم ريصق سي روند هبهکش هصق همای ندر

 ناسنا نالوا ولشای بولوا ولهثج یریا هدننزو رقهف هلدیدشت كلاب ( بقهقلاو )
 فول لا مساوو لوک | بولوا ولیوب نوزوا هدننزو رفعج بقهفو رونید هناویح و
 لا هددشم نون ( بتهقلا ) ردندناوربس ههکرونید هنامدابو روند همدآ نالوا

 رونید هب هیسک هفایقلا برطضمو نو ز وا شود هتسک و 3 یرازوما هدنن زو لد رمش

 رون هدننزو نارفعز ( نادهقلا ) روند هيک نالوا نوزوا ك نامه لوق ىلع

 ( بنهقلا ) لیوطلاوا ًانحا لیوطیا نانهقو بنهق لجر لاقب ردهنسانعم ِ
 هگنوبل وا ناسنا لرک هکر وند هثیش ناروط هرزوا وس اباد ایدی لعاف مس

 ماد یا بنهقم وه لاق نوسل وا E واس رکو ررو وا بویلک یوص و

 ءاملا ىلع
 رتض ( ةباكلاو ) لوكس كنء,نمهو یعف كفاك ( باکلا ) 4 فاکلا لصف
 ر هتسکشو نیکغ هلسس هودناو نزح هدننزو هما رک( هب : اکلاو )هدنزو

 لاق زونلوا ربیعت قلوا ولهسا كرده شاف قلوا لالا برططمو
 |[ ایسکشهو امو لالا یسراص اذا عبارلا بابلا ¿ن نم هب اکو هب اکو اب اک لج لا ب

 | ردهنسانعم یفلهسات هلسس هودناو نزجرب هدننزو لاعتفا ( باثتک الا ) نزح نم
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 ب راتعا یفیدلوا خرف تاذ ینعی بوق تاذ دوخاب ندنل بق ةيضار دشيع وو
 حرف و نم هضي یا ةبوق نه هبافوا * بوق ن اب تصلخ * للا هنه و رولوا

 هدنفح هنسک نالوا عطقتم و لصفنم ندنقیفر و مدب# یعب ندنحاص بالا سه نخ

 ٽر هدیادیم و ردع المقلوا لاصفا ندنم ده نال وا ولتلقت ۱ رهاظ رول وا برج ۱

 هبهنسن شمقح بولیوص ندنغوبق هدننزو موقتم ( بوقتلا ) ردموسم هلیناونع

 هبالب , شعالواق و سشقته یا بوقتم "یش لاق روالوا ر ۳ شعال واق هکرونید

 دلفلوا شعارغوا هنتلع زووا هکروئلوا قالطا هاوو نابینا لو

 یا بوقتم ریعیو لجر لاقب هلوا شلکود یرلیوتو یرالیق لعاب بویلواق یسیرد
 ( ةبوقلاو ) هلیدمو مض كفاق ( ةبوقلا ) هرعش قلحا و برملا هدلج نع علقت

 كفات ( ءابوقلاو ) هلدم كفلاو یعط كفاق ( ءابوقلاو ) عف ثاربهو یمض یر

 دبوقلا یهو هدارو كفلّوم روید هتلع زوبا نادل واق یییرد ليڪ دواوو نی

 هنسا رب هات و لعش ) بوقتلا ( رد هل را تعا یرمخ ثنّوم ربع کک هدوق 1

 یسەطر وع كش وق و علقتف هعلق یا بوقو اس وقت هب و لاق رد هنسانعم قعروف ندنرب

 تب وه لاق رد هب انعم و جد بایشا هک دشت ردهنسانعم قمل راپ نک راقح یرواي

 دواو و یعض ثفاق ( ءابوقلا ) اهخرف نع تقلفنا اذا كلذو تباقنا اذا ها

 هنتلع کهر یک یرلقد كوا قالطا هنتلع زوما هلیحف كواو ( ءابوقلاو ) هدم
 4 یذلاوهو هوقو ءابوق هدلح 9 لاقي رددوا ندهروک ذم هدام رارونل وا قالطا"

 ندنسانعم ریشقشو رفح رارید نورب هنلعو هدیسراف هيلع ج عو دسلاق رهظی

 ءاشخ وندن وب هدن زو ءالعف نالوانیعلا ةنك اسو ءافلا ةم ويضم هدب ع مالكو ردذوخأم
 ردشلیا لقن ید یسک ءارم ندی رهوج ح راش رددمالوا دراو یریغ ندنس
 رونید هیسک نالوا نوکشود هک ی شوق هلدیدشت كنابو یعضكفاق ( ییوقلا )

 كنهیهادو تفآ هلی كفاق ( بوق ما ) خارفلا لک ای علوم یا یبوق وه لاقب

 ( دی وقنا) رددرفم بوق روند هن رلق وق هطروع هدنن زو درص (بوقلا) ردیسهبنک

 نالوا زامقج هربرب بولوا تیاثو میقم هدنکس اعاد هد زو هری ڭفاق

 كنهش وکی یا نالوا لع هلح هلیسهضبق كاپ هدننزو بان ( باقلا ) روند هبیشک
 كفاق ( تیقلا ) رد هنسانعم.راذقم باقو رولوا بف یا ۰ ۱

 سوق ردق یا سوف بیقو سوف باو اعم لاش نده ا
 لج هباق نی ساقه ضعم و هه رادقم یا 1 ییداوا شوق باق ناکف 1 یاعت هللا لاق

 ندب ونعم تب رق لاک ردشفلوا دابتعا ند قرط هکر لیدلیا رمسطت هلا سوق یاق هلا ۱

 كلنا راشخا دسرو لاعتفا ) بايتقالا ( رد وا و یللصا كنظفا تیقو ردب رابع

 ۳ قتمارف هلیئوکس كناهو یخف كفاف ( بهقلا ) هراتخا یا هباتفا لاقي ردهنسانعم
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 | ردهتسانعم كمك یشیش كحهربو ررض همزوا ندمصآ و لخد اذا لوالا بابلا
 | بوري ندنغوجق كيج كجاغا و هلج ىذؤي ام هنع عطق اذا بنعلا بنق لاقب
 بورغ ( بوتقلا ( هماکا نع جرخ اذا رها بتق لاق ردهنساتعم قمقح

 كل ( بناقلا ) تباغ اذا ابونق سما تبنق لاقب ردهنسانعم قاب شنوک هدننزو
 كالا و تسح و هتسانعم ءاوع بئذ روند هدروق نالوا یحولوا بوروا

 جاو یک كفا ( بانقلا ) ردقج هلوا قالوا هدایپ هکرونید هبیعاسو كيب
  پاتق الش | لاقب روند هنشب رک كاب هدننزو باتک ( بانقلا ) روند هک الاچ كيب
 هدن سهرت هدقدالشاب هکمربو هشوخ ادا نیکا ع رزلا باتقو اهرو یا سوقلا

 یو فلّوم ردتغل هدهلیعض كفاق روند هرلقاریب ی رکد ندا عامجا و نوکت

 ا هلیعف كيم ( بناقلا ) ىدا رولوا ملمو مظتنم یدیسلیا رکذ هدنلیذ هبانق

 هراض پادذ روند هرادروق شعرکوا بوناداد هتراکش یک و نویق ندیروس
 كباق هرزوا سایق ريغ دوخای ردقو یدرفم هروک هناي كحراش هنسانعم
 میعارپ رونید ر تیم کی ج اغا ای تاب يمض كفاق ( بونقلا ) رديعج

 یانعم تيعارب زدی ریسشت فطع یوق هرهز هک او كفلوم ردهتسانعم تاشلا

 مد زو هدج ( هنق ( ردنق ارهاظ یدرفم كنو هليسحا قلوا هيف فلتحم

 رب هدنع ھلتتمض ( هنق ) رد ردآ هب رق رب هدننسهکلوا سلدنا و هدنناضق صج

 لاکا نسغوص نالوا فولبا عساو یک رابنا هدننزو رطبس ( بعتقلا ) رددیرق
  یرب ا وو بوص ( بوقلا ) ممنبيغر یا بعتق لجر لاق ونتي همدآ

 باق لاق ردص و صحم هغمزاق هجم رکد هروک هننای كحراش ردهنسانعم قمزاف

 قهرا یتسهطروء نوجا قعرقح یروای شوقو رفح اذا ایوق بوش ضرالا

 لاقت ردهتسانعم قجاف بوقروقو اهقلف اذا هتطب زی اطلا باق لاق رد هتساتعم

 باق لاقي رولوا نددادضا هلغلوا هتسانعم قلوا نیقیو بره اذا لج را باق

 هدنربب .هقيقلا ف نکل یدلیا دع ندادضا یو هحرک فوم هرق اذآ هيلا

 قوح ردهتسانعم قعزاق یرب خدو هدننزو لیعفت ( بیوقتلا ) ردراو داضت هبش

 . یهتسن ربو اماق ینعب ابپوقت ضرالا بوق لاقب رد هنسانعم یمزاق كی دوخای قمزاق
 لا هنتسن رب هربو هعلق اذا "یشلا بوق لاقب ردهنسانعم قمراپوق بوکح ندنرب
 یا ضدالا تبوق لوقت یک قمزاق قاجواو روقح رد هنسانعم كليا ناشن و را

 يمك كفاق ( بوقلا ) اة اورا اذا ضدالا نولزانلا بوق لاق و اف ترثا
 ) ةبناقلا ) رولک باوقا ج یک خرق روند هنسیروای ناقیح ندهطروع تشوق

 هباق و روید هتسیروای ناقح ندهطروع كشوق هدرلنوب ( ةباقلاو ) هدننزو هبات
 رونلوا قالطا هیهطروع هباقو هباقو یک یسهلک هجاچ ردففحم ندهباق یظفل
 سس صل ا ا
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 یعف كنابو یعض ثفاق ( نيبلق ) بولقم وهف لوسهجلا ىلع ریعیلاو لجنرلا بلق
 هکر دیفدارمو هدننزو نایطرق A ( ردبدآ هب رق رب هدننارب قشمد هی سنک و

 نیکیتا یک روا هسک لوش هدننزو رفعج .(تهلقلا ) ولو او

 ( ةبهلقلا ) هلوا ناجا رکو نادان و زجاع راک مشو ربخ ندا و نامزد و یربا

 كي هدنزو نابطلق ( نابهلقلا ) هنسانعم اضی ةباصم روندهدولب قآ هدننزو هبهلس

 كنبرکذ هباد اقلطم هلیوکتس ٌكنونو یمض كفاق ( بنقلا ) روند همدآ نوزوا
 كيا راجو تا لوق لع ردیآ زس هدن آ بوکح هکرونید هبیرد نالوا ناق

 هدنساتر وا یرلج رف كنس هفناط اسن بنقو ردص وصح هرلنلوا یلقن رط نوتب یسهلوقم

 روند هنکلی نالوا دوی كنیکو رونلوا ریبعت قالید هک روند هدناز م نالوا
 باص* رونید هدولب هدننزو بیرق ) بیتقلا O مظع عارش یک هییاق

 موسسه تعاج هنر تاعاج هد هڏ ضع روند ا تاعاجو هنسانعم

 هدننزو مرخ .( بنقلاو ) هدننزو مد ( بنقلا ) ردو ید نالوا باوص هلغلوا
 ناغرواو بیا ندنغوبق هک ر در اک دید ریونکو ردنک هدیکرت ردیسا عورب ندناتک

 هنامر ( هبانقلا ) ردامس هلکنآ مج هجا .مكیدلبا ربع تنق الاح رولیکو

 هلبئس هدنراععا هکرونید هپ ا نیک ا قجالوا عقب هلبنسو هش وخ هدننزو

 هدننزو لیعفت ) بیئقثلا ۱ روشید ید هفیصع ردقح هلوا راقآریپ ییدلیا نوکت

 رد هنسانعم كمربو قاری كحمدا عاقجا و نوکت هلبنس هدنصاب یمسق نکا

 رذ هنسانعم قلوا بنقم یسدهفاط یراوسو فصعا اذا اینه ع رزلا بثق لاقت

 كنالسرا هدننزو ربنم ) بتقلا ( بنقم اوراص اذا ليما تنق لاش رک دیس اک

 هق رق ندزوواو راروق راکش هنجا هک رونید هنسهطناح ا روند هن سها

 لاق اروند هننالوا ردو زویح وا لوق ىلع روید هنهو رک یراوس نالوا هح راو

 ىف نوکی انا كاذ لاقف دعس هلرکذف فال هماقها و ] رع ثیدح قو ةبالا ف
 هبا دز ةئالا نود یه لیقو ناسرفلاو لیلا ةعاج ( بنقلا )[ کیناقمق بنقم

 هد زو باتک ( باتقلا ) سالا اذه بحاصب سیلو شوجو برح باص

 هنس هچب كنالسرا هدرلنوب هدننزو بارع ( بانقلاو ) هدننزو لفق ( بتقلاو )
 ردق بنقم نانلوا رک ذ بولوا عج رلیراوس هل سکا كنەربه ( باتقالا ) روند
 كمل ربک بونقاص ند هنسکربو ابنقم  راص اذا لینا بنقا لاقل رد هنسانعم قلوا
 ( بتقتلا ) ناطلس یذ وا مرغ نم قهسا اذا لجرا بتقا لاقي رد هنسانعم

 بقاع ليلا بنقت لاقي ردفدارم هدلوا:یانعم ها باقا :د رو
 ردد زابز هدهلدیدشت كلونو ردذآ هلقرب هدءرونم ةنیدم هدننزو همام ( ةبانقلا )

 نم ابنق هيف بتق لاقي ردهنسانعم كمرک هيلوكس كنونو ىف كفاق ( بنقلا )

 ۳۹ لوا
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 | یک شعدبا كلم یروما هلغلوا هیهاد فراع ینتلاومس تهحو فقاو هنفرع كاره

 ۱ ردتتمهکلیا جاتا ینا هتل ومس بولوب یر طبیرقترب هسیا راوش دما ردقنرهبولوا
 0 ه رومداپح كرلیهک | هدننزو ربنم ( بقللا )ردقج هلوا مدآ

 1 ناسنا نالوا ینلوقو رارربود بوردنود هرمشط یتغارمط كنال رب قح هل وا

 كرودبولود هرشط رشط قاد وط هلن ( بلقلا ) هتسانعمنذالا هب ولقمر ونیدهناویح و

 . لاقبو ةبلقنم هتفش تناك اذا عبارلا بابلانم ابلق لجرلا بلق لاقب ردهنسانعم قوا

 . لالوا درود یعادود هدننزو رجنا ( بلقالا ) هیلقتم تناک اذا ابلق ةفشلا تلف
 بلقا لحر لاق روند هغادود درود هدشزو ءا رج ) ءایلقلا ۱ روند, همدآ

 یرهاظ رک زوندهیسک نالوا باقا ریش هدننزو روبص ( بولقلا ) ءابلق هفشو

 ماع ینب هلنیتعض ( بلق ) رولوا كعد نولتاا ریشک هک نوسلوا یونعم درک و
 IS دح هد زو ریز ( بلق ) رددآ كوص هجنرب هدندرو یسهلسق

 هدنوب رد دآ كغاط رب هدنراید صاع یتبو رد دآ وص رب صوصحم هنس هلق هعیر

 قو عونرب بیلقو رددآ كنطبرب ندنسهلیق مک و رددزاټز ید هدننزو ربما

 ندنسهلسق رهف ) نیبلقلاوذ ) راردبا نوفا نوحما بولق ریس هلکنآ هک ردیدآ

 شرق ن دلا ىحاص هظفاح توق تياغب ردسقل كن هسك مات رت نب زوم

 ۱ هبالا [ نییلق نم لحر ةلا لمحام ] وبشا رلیدلیا بیقلت هللا نیبلقلا وذ کا

 هبهظفاح توقو كرر تیاخ روبرم هکردیورم ردشلوا لزا هدنقح كن آ یسهعرک
 ۱ اح اشاح یررهو مردا لقعت هر ره ردراو ملق کیا مب هلغلوا كلام ۱

 هدنسارغ ردب هک اتقو یدا ردنا فاذکو یال ويد ردلساو لطفا ندنلقعو بلق
 هد ا كتر كنشوناب هلغلوا منم ید موسرم ربارپ هللا نوکمشم نالوا مدرن

 لاوس ود ردلاځهن و بودنا فداصت نایفس وا نکیا ردا رارف هدنغایا کت رو
 هدکلا یرب كکشوناب هحلیوب ا رارکت بودا رابخا یم انا تن رلرکسع هدکدلیا

 هدیتسیکیا الاع کرد هدکدلپا راسفتساود نوسلوا هن قلوا هدکایا یسربو
 للاخ ید هدندحاو بلق هلکی د مرویمهدیا دا ردا حس یمعیدلا هلا ردهدغایا

 زا یرظادز نبا هلادبع ندزیهات هدننزو هباتک ( هالقوا ) ردشوا نایات ینیدل وا

 اإ كعود هکندنباب بالقنا رد ییع ردضع هلیخف كمالو یعض كيم ( بلقنلا ) ردیقل
 بلقتم ءوس نالف بلقنا لاقت رونید هر كجتود هکرولوا ناکم مماو ردهنتسانعم

 هدنرایذ یسهلسق دسا هدننزو باغ ( بالقلا ) هبلقتم ىلا ریصی دحا لک لاقب و

 روند ةا كرون ییعی هضم نالوا ضراع هکر وب تالقو ردیدآ كغاط رب

 ردنا كالها هد وکو روهظ هدنکروب هکر دیدآ تاعارب ضو صع هنسق هودو-

 لاق روند هبهود تالذک هیسک شماغوا هنضرم بالق ناتلوا رک ذ ( بولقلا ) ۲
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 نالوا صلاخو كاب نوصو ةرج ىلا ةلفب هنول ق لاق ردهتسانسب و
 دصلاخ یا ةبلق یه لاق ردشوم کكنظنل بلق نالوا رکذ هک روند هولاخ
 هننالوا مدقو کسا لوق ىلع روند ه یوق اقلطم هدننزو ریما ( بیلقلا ) بسلا

 زالوا مولعم یرفاح و بر پولوا هدرلارح رونلوا ریبعت هیداع ب هک روند

 رولک هبلقا حج رولوا ثنومو رک ذم یظفل بیلقو ردشلاق ندنموق داع هک وک
 كساسا هکر د حراش هلیئوکس كمال رولک بلقو هلثیتض رولک بلقو یک هفغرا

 یار رووا قالطا + یوق مدقم ندزلروا یسیرحا هلساط پیلق هروک هتنایب

 روند هنفروق امرخ شمرارق رسک كمال ( بلاقلا ) ردم هنفیدلل وا بلق
 یرلکدلیا غارفا بئاذ رهوح درلیعویف بلاقو ردندنسانعم کرج نانلوا رک ذ

 هب بلقام هک رد رثک | یلابعتسا هلیحف كمال هدنوو روشید هفرظ هدنزرط لاثم
 هدرلبلاق هئوک راسو یصشوباب هدعب رونلوا رعبعت بلاق ید هدیکرت رولوا كمد

 هدناهرب اعقاو ردییرعم یسراف بلاک هروک هنریرحم كاهش ردشملوا عياش ید,

 ینیدلواتجاح هنقالطا برعم هرزوا یساضتقمكنهدام نکل ردموسم هوا ید
 لوش هدنزو نوعلا بلاط ( نوللا بلاق ) ردلک د هدیش ود هنناپرا ماس بلق

 اش لاق ردشلیا بلق ینول هکایوک هلوا رغم ټل یسان 1 هکروند هیورواب
 هدننزو تیکس هلیدیددت كمال ( بیلقلا ) اهما نول ريغ لع تنك اذا نول بلاق

 هدننزو لوبق ( بولقلاو ) هدننزو رونس ( بولقلاو ) هدننزو رونت ( بولقلاو )
 لیرف لیرف یرلنویقو یرلنابوح رولل وا قالطا هدروف هدنزو باتک ( بالقلاو )

 رولوا قالطا هضرم و تشع و بل هدشزو لغ لل
 لاق نوجغیدلوا ثعاب هبلقت هل ةشمو درد پویلوا هدوسآ هدنناکمو هدنشارف

 ردص وصحمهنماقم نن یلامعتسا كنو هروک هاب كحراش بعئو ءاد یا ةیلق هام

 روما .هتبسانم و ردهنسانعم كمردشتود هوا. قرا هد زو لو ۲
 بلقت لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا فرصت هرزوا هاولخدو مارم هدنل اصمو
 هلیحف كن هددشم مالو یعض كفاق ( بلقلا ) ءاش فيك اب فرصت اذا رومالا یف

 دوخای تناطف و دشر و تساپک و نهذ هدعب روند هیشک نالوا باقا رشک
 یحاص عالطاو كاردا كردیا رکف بیلقت هتفرط ره كروما هلیبس هر تک
 هکهتن ردشفلوا قالطا همدآ راذک. راک و یم و هدومزآ راکو شیدا تبقاع

 هنوک دیک أت اکا یسهک بلق یرثک او ردلمعتسم مدانععو ید لوح هدنزو و, |[
 یلف یلوح و بلق لوح لحر لاش روألوا تبس ید هني راسش و رونلوا داربا

 هلعل وا یحاص تیاردو دشر هدناذ رومالا تیلقش رصد لاتح یا بلق لوحو

 ها بلش ترک هدلاصمو روما يدق زا دوخای كرها نهذ تیاشو رکف لاعا ,



 ا ردلقشم يب هقبط ید بلق هکر یدید نیقفحم ضعبو ردنایحو

 دىلا هح لح هکر د فاغش ۳ ردناعا لح هکردبلق ۲ ردساوسولحو مالسا
 5 اغ هک رد بلقلا هبح ۵ رد قلا ةيژر لع هکرد داوف 6"

 ردهیهلا تافص لب لع هکرد بلقلا ةه ۷ ردهینید مولع لحم هکر د هآدب وسا
 لحا ةداراو ردذوخأم ندن_تانعم صلاخو بل دوخاي ندبلقت قالطا بلق و

 ۱ كروي هد ز٤اس هکیدلاق روا وا هدا را یسهل وقم تعاعو مهفو لقع ندیلف هلي رابتعا

 هک زورا ځا و نکل رد هد وهعم هغصم نالوا قلعم هدرسا سنا زیگیدید

 یسات لوق كفلوم رد رادم كنااح یسهلوقم هارکتساو لیم و تکرحو نوکس

 ردقح هلو ایًأدبم كنوق ره هکر وسد هلک وک بلقو هکرو دأاوف هکرویلوا عالم کوب

 ضح و هل كثیس ره و رونلوا لامصتسا هدهنسانعع شوهو لقع بلقو ىنا

 صوص هنتعاج ماس یب بلقو هصلاخو هضحم یا هبلق وه لاق روند هنصلاخ و

 رک ذیسن اک روند هش نان وا ریبعت یس تب امرخ بلقو رددآ وصرپ هدناتسکتس

 (بالقالا) بسنلا ضع یا بلق لجر لا روند هیسک نالواصلاخو كاب ییوصو

 هبلقا لاق رد هنسانعم كمريوح و رک ی هنس رب جدو یک بل هل رسک كوره

 افن | هکدتن هتسانعم ءافوت راربد هيلا انالف هلا بلقا راب عو ههجو نع هلوح اذا

 وونل وا لاعتسا هن سانعم قءروق یزو هرشط كندنسن رو یدنلوا رک ذ هدینالث

 قعسقب قو یسلربوج بونود كثيشرب و هرهاظ س اذآ بنعلا بلقا لاقت
 ردندنلسق عرزلا دصحاو و بلقب نا هل ناح اذا ربلنا بلقا لاش ردهنسانعم

 اذا موقلا بقا لاقت رد هنسانعم قماغوا یضرم بالق هنشهود كندسکربو
 ورک ندتهح ییهنسن رب دو هدننزو لیعفت ( بیلقتا ) بالقلا مهلبا باصا
 یتسرت كشيشزب و ههجو نع هلوح اذا الق هبلق لاق رد هنسانعم كمردنود

 د یسهک ارهظ هدارود نطبلا رهظ هلوح اذا هبلق لاق ردهنسانعم كمريوج
 راو روند هک زالب هيض كفاق ( بلقلا ) رد هدنکبس هنطب ىلع هرهظ لوح
 هنالپ قآ بلقو رد ینبم هشت ههل بلق هدقلضای هروک هننای كساسا هتسانعم

 كفاق بلق و رد بم هروزم هییشت ید وب هک هتسانعم ءاضی ةیح روال وا قالطا "

 هنسانعم لجلا همه روند هبهنسن نانلوا ریبعت یسینب امرخ تالت تاک رح

 بتکوامرخ هی کا هدیسراف رولوا ذیذلو قآ رولوا هدنسهب كنجاغا امرخ وو

 ضیاو دوحا كنحاغا امرخ لا بلق ضعبلا دنع و راربد لعلا راج هدهببط

 هنع رولک هبلقو تیک بولت رولک" تالقآ ی روند هنغاربپ نالوا فطلأو

 رونید هب یشک نالوا صلاخو كاب یسنو لصا یک بلق هلی كفاق بلقو هدننزو
 | هدنژو هبلع ( ةللقلا ) تسنلا ضح یا بلقو بلق لجر لاش هتسانعم داون كا



۳ 3 
 هک رد رش یرلک دید شود وا هدیسراف هروک هاب نان ات روتلوا دالا

 تیاغب یسهتسا رک هدکنسیکیا ردیعون ریبک كنجاغا حبس كلذك ردیجاغا كبنلتج
 روید هم رص و هشناق یرلقدالوط هن رلشاق یا دل کا بقیفو رول وا نتمو بلص

 هک رومد لاتح نانلوا رعت یغاط  هکروشید هرومد لوش نالوا هدنک تآو
 هلا بقيق هدننزو نار رخ ( نابقیقلا ) رولوا هدنسانروا كنآ رربک هن غا كن آ

 قحهروا لقیص هزب هدشزو ناح ر ( باقیقلا ) ردفدام هدرلانعم یکلوا ییا

 دلی وکس كمال و ىح كفاق ( بلقلا ) رونید هنسهرهم دغاک الاح روند هیهرهم
 تابلا نم ابلق "یفلا باق لاش ردهنسانعم كم ریوح و كمردنود هب ورک ییهنسن رپ

 رد هنسانعم قففوط دوخای قمروا هنکرو كنهسکرو ههحو نع هلوح اذا یاثلا

 لاق رونلوا ریبعت قفقوط هلکوک هکنوسلوا یونعم كرک و نوسلوا قیقح رک
 كم روج هنسرتیب هنسنرو هداوف باصا اذا قاثلاو لوالابابلا نم ابلق انالف بلق
 نطبلا رهط لوح "اذا "یشلا بلق لاق رد هنسانعم كمردنود هرشط ییسب رحاو

 قلخ ی هنسن رب بلق هرز وا ینیدل وا د افت سم هد ر اصب رد هنسانعم لع مال هداروب 1

 ش كي و و رد هنس انعم لیوح و سکع كمردنود بوربوجح ندنتهح لعحای یت سطاي ٠

 ریبعت كمريوح هنسرت هک كمردنود هنطب یرهظ و هالا یریذ ردراو یروص

 بلقو ردنرابع ندکمردب ود هب هق را یزو و هامش یی دوخاپ هی یاعشو رول وا ۰

 كا الف رس * و * دالا الع ماد * و * رک بو دانا

 رک هد اتم هاف و راربد هيلا ان الف هلا بلق راد د رع رد یوئنم بلق شم یالک * سرفلا

 ندنحاغابلقو رد هلیس هظح الم قلوا داعمو أدم را ربدید هيلا ها هک هتن ردزاجم 1

 یعروق امرخ و ام و عزب اذا خلا باق لاق رد هنسانعم قعر ةح یسینم ام رخ

 دأوف رونید رو باق و ترجا اذا ءرسسلا تیلق لاش ی قمرارف

 هدزعاسل هک ردصخا نددژوف دلاسا لوق لع روید لد هدیسراف هسانعم
 قرا مه نیلا لها ےک انا * وبشا هدهیامن کرد جزنم روتلوا رببعت لکوک کا

 يلقن E دأوفو بلق نالوا فو رعم 0 هدنش دح 1 ةدعفا نيلاو ایولف ۱

 دأوف ضعبلا دنع و رد_ثفل وا قالطا دّوف هل رابتعا دقو و دافتو بلق هل رایتعا

 ندنسادب وسو هبح بلقو پوند هنس هد رک رو لوق لعو رونی د هنطسو كک روت

 هب یرنونص یناسجح ےن كو ریبعت كرو بلق هدندنع قیقحم لهاو ردلرابع

 تكساوح عیج غامد هک ردید ف جو عیج کر هفیطل ندا قلعت 1

 ریبعت هنطاب حورو هقطا س 4 ند ااا تقیقح و هدیدنع ءاکح ردت دیه ۳3

 اذا هغْطم مدآ نا ف نا 0 ویس و رد شا تو 9 سفن رونو راردبا

 ضيف حینم کو هد وک ذم هفیطا داره نالق هدن زل ] داک دا مرد تیلص نزولص
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 هکر دفرظرب هیبش هیوطق هدننزو

 هدماش دا هدننزو للا ةبعج ( علا ةبعق ) راروق قیوس هنجا زاب ع هکردوطق
 هدرلغاط هدننزو هبعش ( ةبعقلا ) رددآ كضراربهدنناج هلبق كعض وم ما هطيسن

 هدرلراید ضعب رولیکریا وص هدنآ هکرونید هروقح هعوا ییادخ نالوا هدرایقو
 هسیا رولوا هن رواد هرثک ددع هدننزو بيرق ( بیعقلا ) رونلوا ریعت قاق

 لاق یدنلوا رک ذ هدنسهدام هک ردیفدارمو هدننزو تابنقع ( تامعقلا ) نوسلوا
 هثیش وحج هدنزو رفعح هلا هثلثم یا ( فعقلا ) تابنقع یا تانعق باقع

 ( ناذثعقلا ) ردهتسانعم تثعق هدننزو نارقعز ( ناشعقلا ) هنسانعم ربشک رونید

 هدنغلارا قلتوا رددآ كجوب رب هیش هنکح و ناغروصوا هلیمض كنا و كفاق
 وقروق رب هدننزو هحرحد هلا ه٥ نیس ( ةبسعقلا ) ردندمون لوا هت رولوا

 (بساعقلا) عرش اعیرس ادع اذا لحرلا بسعق لاق ردهنسانعم كمك پولی هلسس
 هلا همحم داض ( بضعقلا ) هتسانعم لیوط روند هثیش نوزوا هدننزو طبالع

 ناسنا نالوا ددش و دن و یرج بولوا یرموو یربا یسهثج هدنزو رفعح
 ىدا راب یرلناذب قاررح هک هکر دیسا لحر رب هدفبس بضعقو روند هناویح و

 هبضعق لاق ردهنسانعم كليا لاصیتسا هلدشو رهف هدنزو هبطعق ( ةبضعقلا )

 کروند هود نالوا ددش و زواب هدننزو یرجا ( یضعقلا ) :دشب هلصأاتسا اذا

 *یمظ ةفاسم یک سج هلنبتعف برقو دیدش یا يضعق برق لاقب ردبوسنم هنسفن
 ردشغل وا قالطا هن رلهود هراعتسالا هجو لغ بونید هکلا یطیهفاسم لوا هکلب

 ( یطعقلا ) هعطق اذا هبطعق لا ردهنسانعم كمسك هدننزو هجرحد ( ةبطعقلا )

 هجرحد هلفاق ( ةيقعقلا ) ددش یا یطعق برق لاقب ردیفدامو هدننزو یضعق
 هدنن زو رفعج هلن و ( بتعقلا ) هحرح ادا هبقعق لاق ردهنعانعم قلهرای هدننزو

 روند هیوکلت كکراو رووا قالطا هنالسراو روند هثیش نالوا دیدشو بلص
 ( بناعقلا ) ردیمما یدح كنملسم نب دجم ندنناور یسهاطوم كلام ماما بنعقو
 هدننزو هبطعف ( ةنعقلا ) ردفدارم هدرلانعم یلوا ییا هللا بنعق هدننزو طب الع

 لاق روند هنولاخ دق هاتوک رودو و روند هتتلاح كیرکا نالوا هد ورب ضعب

 لاقب روئید هن ورب نالوا یرکا هدننزو ذفتق ( بنعقلا ( ةريصق یا دشنعق ةأرما

 هدشزو تانقع ( ءابنعقلا ) جاچوعا یا ةبنعق هيف و ج وعم یا بنعق فنا

 بعق افنآ یتوب فوم ءانقع یا ةابنعق باقع لاق قیتشفا کد هکر دیفدارمو

 یجد هل و نالوا بهاذ EEE كتو | رهاظ هلکلیا تس ید هدنلیذ یسهدام

 فی آ هدننژو ردیح ) بقیقلا ( ردخایا مسر ید هدارو نوحا تراشاو تیاعر

 قاتلق ندنآ کروند هنسهتسارک جاغا عونربو هنسانعم جرس رونید هتیرکا
 حس صحت تست

 ذاحا
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 ولت عونرب لوق ىلع ژردبا لامعتسا ناوسن
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 ندر هنسن قج هیقروقو قلراط "ریتوقلوا نوزع ندبس یداو ردکفروک لدعقاو

 ادوس ءراف لاعت لا ذاقم ةکردلوا مس برطق ..روک هنفض و 9
 كحوک و یک ونفو رغزو یتصام رونید هکیوک كج وک برطقو ردقج هلوا

 هیسک برشم كبس و فیفخ برطقو هنسانعم نا راغص روند هرات هو رخ

 نوش هک ردیدآ كحو ریو رددآ شوقر برطق و رولوا هرزوا تکرح هوا
 کدحا نفرعاال ] هدهابن زا زارقو مارآ هدربرب الصا بوزک هوا یر زودنوک

 رروب بوزک زدنوک نوتب هکردکحو رب ب رطق هدنثیدح [ رامن ب رطق لیل فيج
 دحابص ندقلبا" ی هدقدلوا هصک بولوا نایوب هنس هود مییاوح هدنرازن "یا

 یذیلث كن راترضح هیوبیس برطقو ردشفلوا هیبشت اکا هنک نانابیک هفیح ردق

 مزالم هوس باب ند رک نح نوک رھ زد یوقلا ۱۱ ۰ ۷
 هنسدنک نغلو دوحوم هدنهاکشی هسلیا داشک یتسواق هک ترا وب هب وبیس هلغلوا

 ( دبرطقلا ) ردشلوا روهشم و بقلم هللا ب رطق هلکعد ليل برطقالا تنا ام

 عرسا اذا لجرا پرطق لاق ردهنسانعم كلا تعرسو هلع هدشنزو هحرحد
 هدننزو حج رحدن ) ب رطقتلا ( هعرص اذا هب رطق لاش رد هنسانعم قلاج هرب و

 هسأر كرح اذا لجرلا برطقن لاقب ردهنسانعم قان وا بولاص شاب هتوا یر |_|
 قلوا هرومنلاب رص بویلبا مارآ هقیقدرب الصا یک كجو یراکدید برطقو
 كنیعو یحف كفاف ( بعقلا ) برطقلاپ دبشت اذا لح را ب طق لاق ردهتسانعم
 لوق ىلع روند ههطاوقو هغانح ین راق و نیلاقو یریا شلزود ندجاغا هلیئنوکس
 رونید هغانج نالآ وص رادقم قحهردناق مدآ رب دوخاپ هننالوا هحارواو هحهکح

 هکهدننزو "هدع هبعقو دزو لاک رک باقر یک سافا رولک بعقا ج

 رولوا قالطا هنینک و هنرعقو روغ كند رقال مالکلا بعقو رد رلت رک عج

 یننرط كراوط هدننزو لیعفت ( بیعقللا ) رعقو روغ یا تعق هل مالک اذه لاق

 ندندخز) بعق هک ردهن ساتعم قوا هح ر وقح یس رحا و یی کد هدندنیه قانح

 هنسانعم كلبا ماکت ندنقلح یاصقا قرهحآ ینا یک قانچ ھشزرو یالک هسک

 رودم یا بعقم رفاح ساسالا یف لاق رعق اذا مالکلا ىف بعق لاق ردلمعتسم

 بعقلاک هاف حفیو هقلح ىصقاب ملكت یذلا قدشتلل رعقم یا بعقم نالفو بعقلاك

 هج ر وقح یسرحاو ار د ا بعق هدنزو رظعم هلیسهدش كاع ) دبعقلا ) 7 :

 كب ( بعاقلا ) بغقلاک تناك اذا ةبعقم ةرس لاش رولوا فصو هکبوک نالوا

 ۱ هبق ( ةبعقلا ) هتسسانعم حایص بئذ روئند هدزوق نالوا یحصرقیح بو ول وا



 سس
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 روتر اما او یا طا ییعج ب ردندآ ر a لوق اوم ردشقاوا

 ا تروا ,DATs هدنزو نافع ( نابطقلا )

TTنالیزود ندنفیل یاعا لیحرات ِ وو بیا کیسو نيته . 

 او هنااوزوم و لیکم هکر رایت ( تطقلا ) رواوا یوق ند طاله و ندا

 بول آ هلا نزو د وخات هلا لک اطا هد صا یادتا هدکدلیا اریْسا هنسن زب

 یروتوک نام هجو رب هلا رابتعاو سایق هض وقم ننتنکلیا نزو و لیک نسی

 اڌغأب ناوهو ابطق هذخا لاق ردشلوا دراو یعرش یمن ندنو هکر د هتسانعم قلآ
 لورا دف رب نزو رغب افارح كلذ بسح ىلع قيام CI میش *لا

 ناه ویو ردهتسانعم (عیج ردعقاو هدنا وق تبطاف موقلا هاچ الق کا بصن
 وقت ددوام ندتسهلک تطق : نالوا هنسانعم عج رونلوا لامعتسا قرعلوا لاح
 رکتم هشیه یس هک ذطاخ هکر دشایا نا ءرزوا هجو و هدهرد یربرح هک هیلوا

 ۱ هکر دشع د باس هدنحرشو رول وا ندالقع اعاد لال وذو بوصتم هرزوا تیلاحو

 2 فاک روتلوا لایعتسا قرهلوا ب وصام هرزوا ریل افت اد هکر دراو ءایس| ضعت

 اطيع هدتسهبطخ لصقم كنبرشخمز بایل ح راش ندعهجوب یک یراهلک ةبطاقو

 هروب هدنحرش دصاقم نیدلا دعس هکیدلاق ردشلیا ناعهتسا ینلوق باوالا ةفاکب

 | ةبطاق و رلیدلیا لابعتسا هدرلتفاضا یتسهلک ةفاک برع یاغلب هکر دلا قیقح
 هوار ردنوحما :هغلابم ءاه هدنرخآ هنسانعم عماج ردلعاف مسا ندنظفل بطق یسهلک
 دبطاق ضعبلا دنع و یک ةعاج هرابتعا دارفا ردذشیأات لوق ىلع یک همالعو
 موق لوق هبطاق موقلا ءاح هروک هنلوق لعاف مس ۱ یک هبقاعو هیفاع ردردصع

 هنعیدن وا ردصم و رول وا كعد رلیدلک ندرب یعو و ییعب یر وا عماج یلدا ر وا هلج

 تعاج هدننزو هبیبح ( ةبطقلا ) رول وا هنسانعم ع وج بولوا لوعفم ییعع هراوک

 نویق و ی قشراق هیطق و ممتعامحم یا ممیطقش اواج لاقب ردهتسانعم هورکو

 ذفنق ( برطقلا ) رونبد هنیدوس نویقو هقا قشراق لوق ىلع رونید هئبدوس
 روند هدروق شظود يوو روند هبهرافو .هتسانعم صل روند هیرغوا هدننزو

 وونسد هتککرا رولوا ر زولخوق هک كندنابای لوق و هتسانعم طعما بذ

 هے اک رسکبس و هیفسو روند هیسک نابح ققروقو روئید هیسک نادانو لهاجو
 ایل ولام هدابطا .حالطصا برطقو روند هیسک شما رغوا هنض م عرصو روند

 لا وو یانو ظفل ایلوخلام هکهلوا مولعم ردیمسا كنهضراع عونرب ندنلع
 یخ یسهدام كن رب رولوا مسق چوا ردا تنشن نداد وس ردیدآ ضمرب فو رعه

 ر هعقاو
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 4 1 نهار و رد رهس یتمالع رول وا هد رلیلقا رم یر و رولوا هدغامد یر و ردلماش دید
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 تل آ كنم رکد رونلوا ریبعت کیا نمرکد هدیکرتو ایسآ رح هدیسراف یک یسەناوز

 رود ةدددح یهو امبطقو امطقو امطق ىلع یرلا تراد لاقن رولوا هدنشاط

 هنیرزوا كنآ هلبق رونل وا قالظا هزدلپ كحوکرب هدکلف هلی كفاق بطقو املع
 بطق دارم روتلوا كاردا هلکنا هلبقو عضو هلا رظن کا بارحم ینعی روالقانب

 رونلوا ریبعت قزاف رومد هدیکرت ردهدننایم نادقرف هلا یدج هکردتحهلوا یلاعش

 هکكنب روم كکلف ءرک ردشلیا افتک ا فوم ردقح هلوا ىبونج بطق باقم
 ران آ هرک هک ردهیم هطقن نالوا یناج کیا ردنرابع ندطخ نالوا ریبعت

 هدنعضو پارحم هدعماوح رونلوا كاردا هلا رلنآ رلض رعو ردا نارود هنیرزوا

 ی آ رلنلوا هدنفرط لاعش راردا راشعا هیلامش بطق هلیسسمهربا هلص و هدرا اردو

 ةطقل بطق هدندنع راضعب و رولوا هحوتم هب قیفح بوذح ءهقدل آ ههقرا مات
 رد رم هدقنوا نیما ند رقع عدل كليا رظن هب ىلامش بطق ماشخا ره ردهموهوم

 وه لاق روللوا قالطا هنراکرس و دیس نالوا یروما رادم كموق رب بطقو
 رونلوا قالطا هش نالوا یاوق رادم كنهتسن ر اقلطمو مهدیس یا هموق بطق

 هرادم و هکالم یا الا كلذ بطق وه لاق یک ینیدلوا رکسع بطق هاشداب
 یبج یک دشم نالوا ضوفم هنسیدنک یزهب وتعمو هبروص روما 4 رلکلاسو

 هد هرونم هندم بطق و هدشزو هلبق رولک هبطق و رولک بطقو رولک باطقا

 ( هبطقلا ) رداع هلا هبطقلاوذ لوق ىلع رددآ مضوم رب هدیداو مان قیقع
 هنر قوا نالا هاشنو یدنل وا رک ذ هک هت روند هنلیم نم رک د هلیعص كفاق

 ردقح هلوا لاضتلا مهس هروک هننای كساسا نکل هنسانعم فدهلا لصن روند

 مره ردندیماسا هبطقو هدنزو رفز رولک بطق يج ردیدآ تام عور دبطق و

 ه الع نب ةمقلع هلا لیفطلا نب ساع هدننعض هدامرب رد داختا یرازفلا هبطق نب

 هباطقو روند هنسهج راپ تا نایسک هدننزو همام ( هاطقلا ) رلیدلیا ک اع کا

 ینعی نالوا بیکرت ثعاب هدننزو باتک ( باطقلا ) ردیدآ هبرقرب هدنزاید صصم

 رونیدهرب یفیدشواق كنسهقای هماجو هنسانعم جازم رونید ههتبن نالیاف هی رب
 ینیدشواقیدو روند هنلفسا كنهقو ضعبلا دنع هک رد ح راش هنسانغم بیا ع

 226 ددنوخأم ند جازم نانلوا رک ذ ردزاج وو ردقجهلوا رب

 هک ردسسفم هیرب ینو وا كن هقاي هک لا روقم بیا بال 2
 یا ردنیبم .هلبا هراپ نالوا یسیتنو وا كنهقاي هبیطق و ردنمووا نک هنوی

 كفاق ( ةيطقلا ( ردیدآ یس رف كن ەك مات درمص نب قیاس هدنزو ریز ) بیطق (

 رد, دآ كوص رب صوصحم هتعاج عابز ون هدنزو هپ یف كلاطو ی

 * بونذلاف تایطقلاف * بوعلم هلها نم رفقا * وبشا ك عاش مان صرالا ن دسع
 دوس رو
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 روند هلق نیکسک یجسک هلیسهدایز هدرلنوب هدننزو ربنم ( بضقلاو ) هلباه

 هلآ یرلکدبا رببعت قاروا كرلیجتکا كلذك هتل ۲ نانلوا ریبعت هرهد بضقمو
 لوق ىلع ردنای ناتلوا رک رو تیاقعم تیضق هدننزو هر ( هبضقلا ( رونید

 تابص یعج رول زود قوا ندنآ هک رونید هغلق وا شاسک ۰ ندنح فا نيو ی عب

 ی روید هبه ویو هریاپ نلیج هزات نوجا كلبا لکا راوطو هلئاحف رولک
 تابنا قوح یهو نانلوا رک ذ هدننزو بارع ( باضقملا ) زساه رولک بضق

 هغاروا باضقمو ارشک ةيطقلا تبنن تئاک اذا باضقم ضرا لاقیروند هرب ندا

 لاقب ردهنسانعم قلوا قاهشو رب هلمنک كنءزمه ( باضقالا ) یک لج روند
 رب و ههود كولب رب هلرمسک كفاق ( ةبضقلا ) ةبضقاذ تراض اذا ضرالا تضقا

 قالطا هیهقانو همدآ نالوا فیطاو فیفخو تسجو روید هلویقو هبیک یروس
 ثكمروتسوک نیبجنیحهدنن زود وعق ( بوطقلاو ) هدننزو برض ( بطقلا ) رونلوا
 یزوک یزو بوریدشرو یتغلارا كنیرازوک بوتاچ یراشاق هک ردهنسانعم
 نیبام یوز اذا یناثلا بابلا نم ابوطقو ابطق لجرلا بطق لاش ردنرابع ندککا

 رد هتسانعم كمردکر بو هطق اذا "یثلا بطق لاق ردهنسانعم كمسكو ےکو ن

 بطق لاق ردهنسانعم قاق وص هارشو تبرشو هعج اذا "یثلا بطق لا

 اذا االف بطق لاقب ردهنسانعم ققلراط یبهسکریو «الاب ینعی هجرم اذا بارشلا
 ىو نراتوف كلاوح و هلم اذا ءلالا بطق لاقي ردهنسانعم قمردلوطو هبضغا
 تبطق لاق ردهنتسانعم قمردش وا بوک و یفرط ییا هرکصندکدروک هنی رب

 لاقیردهتسانعم كکربو امنیب مجو ینث مث یرخالا ف هیئورع لخدا اذا قلاولبا
 نیبج نيج اعاد هدشننزو روبص ( بوطقلاو بطاقلا ) اوعقجا اذا موقلا بطق

 بوطقو بطاقو روند ه یشک یحروترو بوک ا یئزوک یزو بولوا هرزوا

 بوک ا یئزوک ینزو یخدو هدننزو لیعفت ( بیطقللا ) رونلوا قالطا هنالسرا
 لجرا بطق لاقب ردغلبا ندیلالن ردهنسانعم كمرتسوک هرهج دب و نيبج نيج
 هج زه اذا باربشلا بطق لاقش رد هنسانعم قعاق وص هبارشو بطق ییعع ایطق

 بطقا لاق تو دی قکاق وص هبا رش ید و هل رسک كنم ریه ) باطقالا (

 (بیطقلا) اوعقجا اذا موقلا بطقا لاقن رد هنسانعم ككربو هجم اذا بارمشلا
 درص بیطق و روند هاش نالوا جوزع هللا وص ( توطقااو ) هدننزو ريما

 كناط و یئالث تاکرح كفاق ( بطقلا ) رديمسا یسرف كنهسک مات یعوب ربلا ةر نب

 هنکیلد كنمرکد هدننزو هرمز (ةبطقلاو ) هدننزو قنع ( بطقلاو ) هلیاوکس
 واق ردیا نارود هنیرزوا كنآ نمرکد هک روشید هرومد نوزوا یرلفدقوص
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 ق 9۹ نلیادوو ناک فتح اغا هلیعص كفاق ( ةباضقلا ) تدطق عع سنا

 هقفو نلیکود ندرزوا جاغا ن اک یراخاش لوف لک روند هب ینادو و

 كنه و و 4 ریش ماد بصق نانل وا رک دمت لا هبطصم ) هبضقملا ( روند هنن رەزا

 یلاصمو روما هدننز و هموم لا د دشت ) هباضقلا ( رود هن رل عض ومو تدنه

 روثل وا قالطا ةقدآ راذک راک و اناد یحاص قتفو قر نخ بوسکی ک عطاق فیس

 هک روند هغ وبح هدننزو ریما ( بیضقلا ( رومالل عاطق یا دناصف لحر لاش

 2 e ھا رک وا لب ak هتساذعم کیا ا هجا كجاغا

 2 تيضقو E كفاق رولک نابصقو كفا 0 ناق یج رداد :

 یرلکدتسا ریبعت یعماق هیلوا یصی كب یزو هکرونلوا قالطا هلق كزااو فیطل و

 زالوا یک | 0 رونید هاب شل زود ندلادرب ینعی ندییضق رب هماقو ردقجهلوا مق
 هلیسهدایزو ردندننایئسح كاپ هک رونی دهتنالوا ع ونصم ندخاشرب شمام راپ لوق ىلع
 ردیدآیداورب هد هما ل ىلع هدنع بیضقو هتسانعم نارب خب روند ریمف نیکسک

 ۷ بیضق نه ربصا * نالوا ان برعلا ناب هکر دیعسا لح زر ندنسهلس هبضو

 دن رېش نر بیضقو یدنا هک لمه هوز باص تیاغب هو لذ ر كن

 هکزدوب لصا رد اشف كدام * تبصق ن فهلا "۷ هکر ديما یب -ام رح رب یی رایت ر

 امرخرب صوص ا بول وا شو رف امرخ هد رګ هرزوا روک ذم هجو رود زم

 بولک هداعلا لیع هنن نوک رب یدا ردیآ عیب هراس یسدنک و بولآ امرخ لدرجات

 ندامرج تکو انف نالوا عمت هدندنع یخدلوا هدکدلیا بلط امرخ ندموقرم رجا

 نوا هسک رب هرجا هرص وو لوا رحال رکم یدلیا ت؛ عو د وع ۳۷-۱ یر ییدلک و

 صالخاییهسیکو كارداهبیضق هلکلیا کذت هرکصندکدنک بضق یدیهانآ ظفح

 ناباتش ناه بول آ رهخرب هلا نوعا كليا لق یسفن یدنک هسیا رسهیلیا
 هعفدو هلا فطل بوش هبیضق هدهار لالخ یدلوا ناوت ندقع كبيضق

 نا کف هداما کین مو شما امر رکو اتف ها اطخ د رو کلات
 هسک ه لس« رظنم تيقو داد زسا ی هرص وق در هبد عهو ام رح العا

 هیس كنبات رهخو فقاو هب هیضق بيضق کجا زارحاو زا ربا یدوهعم

 یر هخ لد رجال تسد ناه هلیفهلت و ا ا هدقدل وا ماطم راسفتتسالات 1

 ددشل وا بهاذ هاش تمس كر هد بهذ تهذ هلا نعط هنهاک کح یدنکو ,ذخا ۱

 كشنوک یک بیضقن بضقلو مطقنا یا بضقشو بضقاف ابيضقت نصغلا بضق

 e لاش رول وا لات عتساإ هن_سانعم قمازوا بولیکح قوبح قوبح یعاعش



 ا و و

 ۳و

 و قالا بصق رخ ینلا یا بصقم اوه لاقب یدناوآ لامعتشا

 | هنویق شلقرق کوب هدننزو روبص ( بوصقلا ) رونید هدوس نالوا یک وک ویوق

 کر دندناوصا قعهرغاچ نوح قغغاص ینویق یشید هلنیتصف ( بصق بصق ) رونید
 ( لصقلا ) ردهفناتسم "دلج لوق هجا عدتو كفلوم راررغاپ وند بصق بصق
 "داضو یعف كفاف ( بضقلا ) روند هعيش نالوا دیدشو بلصو یوق هدنزو ذفنف

 "هعطق اذا یا بالا نم ابضق هبضق لاق ردهنسانعم كسك هلئوکس كەم
 ادنلبالبضقو بیضقلاب هبرض اذا الالف بضق لاقي ردهتسانعمقمروا هللا قوبحو
 قواو روند هجاغا شملاص قاد لاد هتم ره شانای یرلخاش هنفارطاو بول وا

 اه: _سادعم بوضقم روند خاش جاغا شخلوا حطق نوجا كمزود یاب د وخات

 ع هروک هننابب كحراش رونلوا ذاتما یلی ندن آ هکردیعما رهش عونرب بطقو

 هپ هجوم هزات بضق و ردیرکدید یباغا نيق هد یکرټ هک ردندنعون رهش یرلکدید
 .یمع شماغلوا میلعت زونه رولوا ردصم كلذک بضقو هنساتعم تسفسا روتید

 لبق اکر اذا رو رلا بابلا نم ایضق ةقانلا بضق لاقت هنسانعم كغ هيهقان روط
 عدا لاقت ردهنسانعم كعك یتدو هدننزو لاعتفا ( باضتقالا ) ضارت نا
 یدنک یهنسنر هک ردهتسانعم عاطتقا باضتقا هروک هنناب كحابصم هبضق تعم
 هب هقاع یمعو روط ناینوا ج زواه باصضتفاو رد رابع ندکسک نوجا یض

 هروک هنناپ كساسا امة یعع ةقانلا بضتقا لاق ىك بصق ردهنسانعم كمن

 یک یاط روط رد بم هنغدنل وا میلعت هلا قوبح | رهاظ رد زاحم هدانعم و

 ةد هراس تاهماو ردهلیس هطحالم ییدلیا بوکر بورآ زونه ندنروس دوخاپ
 قلوا لمعتسم هد هن سانعم لاحرا باضتقا هدساساو ردشماغلوا صیصخ ه هقا

 ردن رابع ندکلیوس روس ههادبلاب نرسکلعا هظح المو رکشت کردو ق هرزوآ

 هنسهقالع ىمانعم بيضة عطق هللا هدحاو يرض هلرا یا مالكلا بنجتقا لاق |

 ند یسنه رحم ,رد ذوخ ام نديون جد بضتقم رح لدهیض ورع رحاو رد یتیم

 هک زوذ.وخأم ندنو یو یییدن باضتقا و رد_شف وا قالطا نوعغیدل وا عطقنم

 كاقسا هنح دم تتحودع نعي هدوصقم بودا عطف یبشت ندنسهدیصق عاش

 كیفلومو رولوا فطلاو قفوا لاقتنا نالوا هلا صلخت نسحو ردنرابع ندکلیا

 ( تیضقتا ) ردى هنعاطقا ندهلدج ید قالطا باضتقا تس هک دعب اما

 لاق نوس وا هلینهح تیفیک ك رکو e درک ردهتسانعه كسك كب هدننزو لیعش

 قوبچ قوبچ یک رج ناصغا یعاعشو وترپ كشنوک و هعطق اذا ابیضقت هبضق
 اهعاعش دتما اذا سعشا تنضق لا زونلوا لامعتسا هتسانعم قمازوا بولیکح

 لاق رد هتساتعم للسک هد زو لعفت ( فضقتااو ) هدنزو لاعفنا ( باضقنالا )
 چو جم رم sa دن یو سر
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 یا و كدود هدننزو دادش ) باصتقلا ( رولک باصقا یی RE یم زود

 هکهنسانعم رازج روند هیجل و ناویحو یک رامز روند هبیثک نالح لاوقو
 ("بصاقلا ) رد دواب ندیصف نالوا کد رولو رام ا
 (ةبصقلا)روتلو قالطا هتسكروک كوکول هفارط هيس دانو ۱

 روند هن یوق شلذاق کی هبصقو یدنل وارک ذ هک رد د رفم كنس هک بصق هاب احف

 روشد هنس را نع هنفوح لرصق لوف لع هتسانعم سصق رود هکشوکو

 هيطع رهش لوق ىلع ردقحهلوا یرهش كتالورب که نسانعم هنده روند 1

 ماش روشد هنن رهش نالوا مظعا ندهلجح كتالو رب دوخاب كن هکلوا رب عب

 رووا رییعت هاکتخ و كاللا :دعاق کیک هرهاف هدنسهکل وا صمو قشمد هدنتلایا

 قالطا هریفص رعش هرزوا یدو فرات هدر الا ۱
 سصق فوج هتسانعم هندم هروک هننای كساسا ردذوخأم ندنسانعم هب رق | رهاظ
 هدقا ع هبصق و ردینیم هنسهظحالم یعوقو هدتالو طسو ردذوخأم ندنسسانعم

 یلکلیا و رونلوا قالطا هنکو اب حاص شلدو هیصق و ردیدآ 4 رق رب صوصح

 هدنزو هبیبح ( هبیصقلاو ) هدننزو هنامر ( ةباصقلا ) رووا قالطا هکیک

 هنک و لب حاص شلرو هدرلن و ردرلعسا هک هد زو هلعفت ( هبصقدلاو ةبیصقتلاو )

 هلاوقو هکدودو هاو هنسانعم هیوبنا روند هنموفب یغراقو شماق هاصقو روډ
 دیسک نابز د ندا تیغ و حدقو لصف اباد قلخو هنسانعم رامزم رو

 لوش هدننزو باتک ( باصقلا ) هنسانعم هوا روند هموغو هبیصقو روند

 كنهسو كراب نالوا فز هب ها د وحاب كنيرا ود هاب ک هنیدسن وص

 ینیدلواص هلن وا ارب ز نوحا قعواص هفرط رب یقیوص ليس رولیای هني رل د

 راد پاصق و ردا دایر و هاب ی هاب "یلاوح بوک رب هداروا وص هدنر وص

 كلام ) باصقوذ ( یدنل وا کد هک دشن رد هبصق ید رفم ردکعد د الر هک رد هتسانعم

 ردیدآ هدلب رپ هدنیمز برغم هدننزو تاکرح ( تابصقلا ) رددآ یسرف كنهریو نب
 یب رولو یدعو 0 هدننارپ هما هدلازو ههح ( ةبمصقلا ) رده رق رب هد هماع و

 ردع ہض وم ر هدنایم رهیح ها عینی و ردبدآ و صوص# هنب  هلیق هانمدبع

 هدننادیم شرابو یشوق هدننزو ثدحم ( بصقلا ) ردعضومرب هدنساضف نیرح و
 كن ادیم یشوذ یرالایخ برص روشد هیسک ندا زا ر>حا و ذحا قیسلا بصق

 ییاحتا یشوذ هدد بودا بصا یعراقرب نص هلا هرخاف ءایشا ضعب هدننن اج

 علق ندر ی یراق لوا یدنح ندا قبس ی هلج بوریدشوق ینرلتا نانعکی ند رب

 ندنو قبسلا بصق هتشيا ردا زارحاو ذخا عازن الب لدکوا نالوا هدرزواو

 هدب ره بحاصو لصف لها ندا مدش و قوس را هدص وح 3 هدعب ردن رابع
 ا
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 ا یتا رولوا ینالوط یمسز ارهاظ ردقج هلوا هطوارپ مام هکر دیس هناد وجا فوجو
 كنءرمه ( باصقالا ) رونلوا قالطا هيرا ر جوص نالوا بعشنم ند را همشج بصقو
 بصق اذراص اذا ناکلا بصقا لاق ردهنسانعم قلوا قلشماق لحرب هل رسک
 عابشا یکی رکی عی ندنکیدلبا تئاساو لساکت هدنصوصخ یعر كنهود نابوجو
 لاقب رد هنسانعم قلوا ثعاب هنفاکنتسا بویمحما وص كنهود یشاب ندنکیدلیا

 تكناپوح لشو * بصقاف یعر + للا هنمو ءالا هلا تفاع 5 یعارا تصقا

 ماتها هدّیعر ارز ردات ندنلساکتو لامها هدنصوصخ یعزو ندنکلزس هرادا

 . هل رابعو هدینادیم هکر د جرتم رازلیا تبغرو ليم هیوص هکدلبا ع ابشا بودیا

 بصقاو برمشلا نم عتما اذا بصقن ریعبلا بصق لاقب بصقاف یعر هک ردم وسم
 دهعتم رون رم لثمو برشلا نم تعاتماف ابعر ءاسا یا كلذ هللا تلعف اذا یعارلا
 هدنقح هنسک ندا داسفاو هات بویلنا ماقهاو دیقت هقح وهاک هد هدام ینیدلوا
 هفلشماق هدنزو هبطصم ( هبصقلاو ) هدننزو هح رف ( دبصقنا ) رونلوا برض

 هدشزو بص ( بصقلا ) صقلا ةربثك یا ةبصقعو ةبصق ضرا لاق روند

 ىا مق نوبق هعطق اذا یناشلا بابلا نم ابصق هبضق لاقی ردهنسانعم نمک"
 بورآ دن دن ییتصق كناویح ییدلیا ځذ تباصق تضقو رد ذوخأم نداتعمو

 بوصقو بصقو ابصق لصف اذا ءاشلا باصقلا بصق لاقن ردهنسانعع قلعرا

 ريعبلا بصق لا ردهنسانعم قمردلاق یرف و یتشاب هلغاتما ندکبگ | وص 2

 زونه هبوص کرو هنع دسر عقر و ءالا برش نم عتما اذ اذا اوصقو ابصق

 نم هعنم اذا هالف بصق لاقب رد هنسانعم كلا عنم ندکبگآ وص نزسشغاق

 هاع اذا هبصق لاقي زد هتهانعم كلببع نهرب و یورب نا لبق برملا
 لاعتفا ( تاصتقالا ) ردزاج رانویو همس اذا هبضق لاقب رد هنسانعم كکوس هیسکرو

 هدننزو رعما ( بیصقلا ) هعطق اذا ایاصتقا هبصتقا لاق ردهتسانعم كسک هدننزو

 رکذع روند هود ندا غاتما نذکمحا وص هدننزو تساک ( بصاقلاو )

 ءالا برش نم منت یا بصاقو بیصق ةقان و ریعب لاقب رولوا فصو هشومو
 كشابو هقش اذا ابیصقت هبصق لاقب ردهتسانعم ككوس هدننزو لیعفت ( بیصقتلا )

 هدنزرط شماف نوزوا یکلو ره هک رد هتبسانعم تلخ همرو كلوب كلوب یحاص

 هروک هننای كساسا رک ذیساک هباصق هتلعح اذا اهرعش ةأرلا تبصق لاق رول و

 قلا قحرویف یحاص بیصقت و رد هنسانعم كمرویلاص بوروا كلوب كلوا
 قحرویق 4لا شماق یرلحاص راب ع هدعخ یا هرعش بصق لاق رد هنتساتعه

 قنعلالا هدش اذا هد بصق لاق ردهتسانعم قله بور ِ هوي یرللاو ررد۲
 | هغس ره و ق روند هب هق زا هلئوکس كداصو یعض كفا اه( بصقلا )



{To 

 هدننزو فشاک ( بشاقلا ) یک یسهلک یناجنا ردفرطتسم ءانبو هکللپ ردلکد یضرم
 یراع ندتماهشو توال یا نالوا سفلا بنیعضو ےک طا ۱

 قالطا هبسنو تشب :نایاوا هریک ابو صلاح هدنزو مظفم ( بم
 ساسالاف لاق صلاخ ريغ یا بشقم بسح لاقي ردذ وخأم ندنسانعم طلخ روئلوا |

 ( بلشقلاو ) هدنن زو» دفن ( بلشقلا ) ب ویعم یا بسلا بشقم لحر زاحلا نهو

 نالوا یرلموغ و هدنقاس هلنیتحف ( بصقلا ) رددآ تاب عونرب هدننزو ج روزا
 ردةابصقو هلباه رد هبصق ید رفم رونلوا رب بعت شماق. هک رونلوا قالطا هتان ره
 هتسانعم ناتسب قلشماق روند ءابصق هتدنمو هتعاجو هلیقاطا فلاو یوکس كداض
 ءافلح رونلوا قالطا هعجو درفم ردسنج مسا ءایصق هدندنع هبوییس هکرید ح راش
 ییعب رقلادعب هقدل وا تبا هدنرب ردیدنع و بصق ید 8 هکر بد جزم یک «افرطو

 ییا هدقم رب شاپ نکل ردراو هبص هاد ج وا هدقم رب ره رب د هدساسا رد هیصق

 ید هد رگ اتیسل نیلحرلاو ندیلا ماظع یهو بصقلا دما ةأرما لاق رول وا هاد

 هزهیعسو هساشا "یرام نالوا هدرازافو بصقو زونل وا ربعت هراکک لوا

 هلتفاضا هبهرو هبصقو هرضح هکوب ردارج قج هلآ سفن بوریک اوه یرب هکردراو

 كن هبقر وو روالوا ریبعت قالترخو قالت روغوب هدکرت رار د خد هبرا ةبصق
 نانلوا لوا یسیرنو راربد ولک یا هدیسزراف رد رهاظابح ردشش وا عضو هدنکوا

 ریبعت نکیوا لزق هدیکرت راربد یرح هک و ردارجم قحلوا لصاو هبهدعم هنت
 یجوارپ كنهبصقو ردلصتم هبهدعم مف یبوارب بوتلوا عضو هدندرآ كنهبصق روئلوا

 هرانآ هک روئلوا ریبعت یرمط قولوص هرارمط نالوا هدن آو رولوا لصتم «رکج قآ
 ندنوتلا عب نالوا لیطتسم ندرهوح بصقو نا رارذنا قالطا هب را قویع,

 یروو هلو نالوا ع ونصم هدنزرط یسهاو ز هماما شو یحا ندشموک دوخایو
 صوصحم هرصم هدفلس هکرونید هنزپ ناتک فیطلو مرو هاو روند هتسهلوقم

 راردبا ریبعت یزب یلوکسا اکا تاون هدیکرت رولوا قالطا یرصم بصق هلغلوا
 نالوا نیزمو مصر هلنوةای بصقو یک یبرعو برع رونید یصق هدندرفم كلوب
 ردیرلپزید نالوا هرزوا روک ذم هجو دارم هکرزنید هدجریز رادآو وجا رادآ
 ةجدخ رشب مالسلاو ةولصلا هيلع ىنلل لاق مالسلا هيلع ليربجنا ] ثیدحا هنمو

 نوب رهوج هبصقو بصق هک ردشءد ینامرک هکر ید حراش [ بصقنم ةنلا ف تیب
 ندنسیزید وجا العا روهرم تیب رونلوا قالطا هوجن العا یزیدرب هدنحالطصا

 " یدزفم رونلوا قالطا هنیرکک قمر بتصقو رونلوا قالطا رق ه رکصندکدلسک

 رع: ییا هدنساضف كزاغوب هک هلوا مولهم رود هیصق 2 ره ا

۳ 

 عساوهدنزرط كشوکدارم ندبصق هدهروک ذم ثیدح هدهانو ردشفلوا انو حرط



 لالا كبقق لوقت ردهنسانعم كمردیک لقعو ردبزاجم انعموب هروک هننابب كساسا
  فیسلا بشق لا ردهنسانعم كمریو غازو لقیص و الج هحلقو كاقعب بهذ ىا
 ىو هدننززو لاعتفا ( باشتقالا ) ردفرتصتم ندینا" باب یعومم كران ویو هلقصاذ|
 | آذآ لحرلا بختقا لاقب ردهتسانعم كلیا باستک ا تمذمو حدقاي تدعو حادم.
 قمردشالپ هئسنرب هتیشرب هدننزو لیعفت ( بیشقتلا ) مذلاوا دملا بستک |
 ییهسکرب هحاردو هب هخطل اذا ابیشق هبهبشقلاق ردنمضتمیربشکت هکر دهنسانعم

 ور میخ ضعبو و یاذآ یا هحر یقتسق لوق ردهنساتعم كليا رکلدو ۳

 ممج ىلع رع الجر نا ] وبشا هللا روک ذم لاثم فلومو ردموسم هلیاونع یئالث
 ىن یا ةياببلا ف لاف ردشلیا ےل هنثیدح [ اهر ینتبشق برای لوقیف نهج

 ندلوا یانعم هروک هک وب ینتبشق و خرلا ینتبشق لاقب بشقمو بیشق موا لکو
 مرک وه لاقت ردهنتسانعم تاذو سفن هلبسک كفاق ( بشقلا ) رولوا ونام
 هش هناج دابو ردیمما یردب كنەسك ما هنيح نب كلام بشقو سفنلا یا بشقلا
 بویازوا ردیا روهظ قوبج رب ندنطسو كرون رم تابن هک رد حراش ردیدآ تابنرب

 مسهرویط عابس ردٍآ روهظ یشب هدنسهیو رولیکا هلیبس یتبوطر هجلوب یلاک
 هاو رومد بشقو رولواششلوا هیعع هللا بشق نالوا هنسانعم مس شپ ردلتاق

 ( نالوا تعفنم یو ربخ یو هتسانعم ءدص رونید هسا نالوا هدنرازو كس هل وقم

 ( تیغقلا ) ردتغل هد لند هدن وتو هنساتعم مس روند هب وغآ و روتید هیسک راکت

 نددادضا هلکغد ریل ولساب و روتید ری شارب والح بولیجآ یماب هدننزو ریما

 ردیدآ تکشوکرب هدنب ( بیشقو ) دض یدص و ول یا بیشق فیس لاقت رولوا
 بوت لاق رول وا نددادضا هلکغد هبهنسن شمه ربو یکساو روند هب هنسن یکیو

 لاق روید هیهنسن فیظنو كابو روند هئيش قآودض قلخو ددح یا بیشق

 رکذ هدننزو همارک ( ةباشقلا ) هلنیتعض رولک بشق ییج فیظن یا بیشق بوث
 ( ةبشقلا ) سمالتا بابلا نم ةباشق *یثلا بشق لاقب ردردصم ندرلاتعم نالوا

 ( باشق ) رونید هتسرواب نویو روند هصخش سکانو یدو سیسخ هایرسک كفاق
 هیلع,یشلارم ] وبشا هکهدننزو هیناښع ( ةينابشقلا ) ردیدآ عضومرپ هدننزو باغ

 و ردکع د هدرب کسا دام ردشلوا دراو هدنشدح [ ناتنابشق هیلعو مالسلا

 بیشق یسهلک نابشق هدارو كعاز ضعب ردیسهین كنهیابشق نانلوا رک ذ ناتي

 هدهیابن ردک د هيلع لوعمو تفتلم یلوق ردو سنماک | هینابشقو ردیعج كنظفل
 هن راانعم قیتعو ددح ینعب نددادضا یسک بیشق وس نع هرزوا هحوو

 ردعج ندنس هلک بیشق نابعق هک ایوکو ردظومم ید انعم کیا هداروب هیغلوا
 ۱ هر ول ص تست یا یرشحزو ردشغ وا تدسن هعج ارز هرزوا سايق قدا



 err NT E ا

 "مثلا بسق لاق ردهناسانعم قلوا قافو كب هنسنزب هيض كرلفاق ( بوقلاو ||

 كنام رخ هلی كفاق ( ةباسقلا ) دنشاو بلص اذا سمالخا بابلا نم ابوسقو ةبوسق

 نخ و نوغو هدنزو لابط رق ) نابسقلا ( روتند هنن رنک نالوا ضارب هشا

 بدرا ( بیسقلا ) ظیلغ دتشم یا نابسیف رک ذ لاق روند 4 هتسن نالوا دندشو |

 هدننزو روبص ( بوسقلا ) روند هیس نالوا ددشو تڪ“ قرەلوا نوزوا هدننزو

 هنس ددشدو هن هبانعم فخ روند هنس هل وقم قاموطو كدحو تسفوا همر کی

TCT OS 

 عوعس یدرفم ندنظفل كنویو هنسانعم فافخ رونید هرلتسمو هراهمزج بوسق

 یا بوق مهلجرا قو اّواج لاو فخ یا بوسق هلحر قو ءاج لاقت ردلکد
 یشکا ضجو ردیدآ رهشرب ندنعاونا ضج هدتنزو ردیح ( بسیقلا ) فافخ

 ناسا بسیقو ردیسههک اف كنا ءود هک روند هنان نالوا دا یآ ها
 افق مالا بسق لاش رد هنس انعم قفآوص هدنزو EE بسقلا ( ردندلاجر

 لاش روللوا لابعتسا هنسانعم قت وطزو هورع شنوک و یرحاذا یناثلا بابلا نم
 هدننزو ربما ( بیسقلا ) بو رغلل تعرش ییعی بیغلا ف تذخا اذا سما تبسق

 هلو رباب تررم لوقت روند هنتلاح یسشآ هلا یدلغج كرهنلبس كوص ردعسا

 ءروک هکوب هربرخ :یا هالا بیسق تعم سادالا ف لاق توصو یرح یا بیسق
 تخ” یک قزاق هدنزو بساک ( بساقلا ) رولوا یسا كنسیتلغح كیوص لاق

 كنيسو كفاق ( هبسیق ) هننسانعم له لومرخ ورد هسات تا
 یرمویو یریا هدننزو بط رط هللا هم یاح ( بسا ) ردندبرع یاسا هلیحف

 یحف كفاق ( بشقلا ) ردیفدارمو هدننزو بكس هلفاق (.بقسقلا ) روند هبهثسن

 بشق لاش رد هنسانعم قمردش راف بولاق رخآ یش هشیشرب دلی وکس كهمحم نشو
 هلبا رهز ینسهلوقم قا و ملو تمروجا رهز هیسکربو هبهطلخ اذا ماعطلاب مسلا
 نعمس و هو رکمرب ی هسکربو هب هاقس اذا بلا هبشق لاش رد هنسانعف قمراوص

 تا یا ات نیست ین ته

 هو رکلاب هباصا اذا هبشق لاق ردهنسانعم قغارغوا هرادمرب دوخ هع

 هرزوا یلوق هو رکلاب لوق رذقتسلا هدخه ضعب هکرد حراش رذقتلاوا
 نالوا ےک نکل بولوا موسرم اردصم هلیس هوا هدنضعبو ارور هلیفوطعم
 هنسن ,رذقتسمو راد رم هک ردقلوا عوفرم هرزوا قلوا مسا ینعی صوصخ یاتعم

 یزنفا یا هيلع بشق لاق ردهنسانعم كليا ناتموازنفا بیشق و یهنا رول وا ك٤د 1

 نالف بشق لاق ردهنسانعم كليا سک تمذمو ح دق دوخاب تدمع واو هيلع

 يیشربو مذلاوا دملا تشک اذا
 ی

 هبشق لاقت رد هنسانعم كلبا هاب بورو هداف

 | ٌ*وسپ هبشق لاق رد هن س انعم قمردشالب راد رم هب هنسن راپ هيلشکربو هدسفا یا 4

 هباعو هربع اذا هبشق لاق رد هندانعم كلیا بیعت و رمیعت یهنکرب و هب دتیطل اذا ۱
 تا ن

a حج 
 ۲۸ ۱ لوا ۱ ۱



 نونو ءات ردندنظفل بلک نالوا هنسانعم تدایق کیدا ناتلک ىلصا یمصالا دنع
 ربسیغت فالسا بع ةماع هلغلوا ندهعدق ظافلا ویو ردشفلق هدایز ندر ص

 رلیدد نابط رق بودیا ربیغت هدینآ برع فالخا ةماع هدعب رلیدید نابطلق پودیا
 ( ةبعط رقلاو ) هدشزو هیذینک ( ةبعط رقلاو ) هدشزو هلحدرح ( ةبعطرقلا )

 ةبعط رق هدنعاملاش ردهنسانعم یش لوق لع ردکع د هنسن ق وج زآ هدنززو هح رح رز

 ردلعتس هدنماقم قن لاثم یاضتقم "ىش وا رثک الو لیلقال یا ةبعطرةو ةبعط رق
 قلثرو بولیزو CR هسکرب هدنزو رارعشقا ( بابعرقالا )

 لج را بعرقا لاق نولوا ندهضراع راس كرکو ندقوغوص كرك رددتسانعم
 ندبصغ لاک هلیسهینن لعاف مما ( بعرقملا ) هرعغو ادرب نم ضبقنا اذا ابابعرقا

 رب هدبطغ نيح هک روند هبیشک ناروط بوکید هرپ ینشاب كرهدا توکس یا

 یردصم سپ هل وا يدا قمروط هرزوا روک ذم و بویلیوس زوسرب هیسک

 رفعح ) بقرقلاو ( هدننزو ذفنق ) بقرقلا ۱ رولک هد هن انعم لوا بابعرقا نالوا

 ا تقرقو هتسانعم نطب رونید هنراق هدشزو برخز ( بقرفلاو ) هدننزو
 طساوو زاوهاو هرصب هدننزو بولسا ( بوق رق ) ردیعما شوق كج وکر هدننزو

 هننا وآ هدننزو هرخز ( ةبقرقلا ) ردیدآ هدلبر ندنلاعا رکشک عقاو هدنرانپ

 هرصاخ روند هروکوب هدننزو ذفنق هلو ( بنرقلا ) هتسانعم دیصلا هج روند

 هتسانعم عوبرب رونید هتناشوط بر هدشزو رفعج ( بنرقلا ) هنسانعم
 ب هراف هکر وند هنسير واټ لوس كه راق E لع و روشنید ههراف لوق ىلع

 هزوک | هجوق ولشای هدننزو رفعح ( بهرقلا ) هلوا لصاح ندقلوا تفح هلیناش وط
 رونید هی نالوا ولیو تیاغب و روند هننالوا ویو یریا لوق یع روند
 یحف كفاق ) برقنا ( روند همدآ نسمو ریو روند هناشذ و دیس كموق رو

 بابلا نم ابزق ابرق لاقب رد هنسانعم للا عاج قوح هلیئوکس كنەمم یازو
 صلخم هدارعش هکر د هنسانعم بقل هللرسک كفاق ( بزقلا ) اریشک اهعکن اذا لوالا
 رد هنسانعم تبالص و تدش قلوا یناقو كب هنسنرب هلنیتعف ( بزقلا ) رونلوا ریبعت
 .هدننزو براغ ( بزاقلا ) دنشاو بلص اذا عیارلا بابلا نم ابرق "یشلا برق لاقي

 بودارفس هرحم هاک و هر هک هلغلوا راکعطو صير > ٽياغب هکرونید هناک رزاب لوس

 رها ایف ةرموربلاف :رمصی رحیا بزاق رجا لاقب هلواز لوا ضراع روتفو نه و الصا
 كفاق ( بسقلا )ردشلیا د رس یس هباکح ناکر زابرپ او هدناتسلک موح م یدعس ز می

 یک لی بلق رونید هثبشنیکنس نالوا یتاقو ت كب ٽياغب 4یوکس كب ھم نیسو یف

 ةپوسقلا ) هتسانعم سباب رع رونید هامرخ 2 ایا

 بوسقلاو



EF : 
 ۰. _ هج

 كلبا لکا هنس یروق تارا ترافو ادع اذا نالف بضرق لاقب رد هنتسانعم
 هلرسسک كفاف ( باض رقلا ) اباي ایش لکا اذا لجرلا بضرق لاق ردهتسانعم

 ص رواد هیوا و و روند هالسرا و روتد هیسک ندا لکا هنس یروق اعاد

 دی هنس ریحات و رددآ یحق كنهریوت ۷1 كلامو روند ریلق نیکسک كنو هنسانعم

 ینسهنسن رب كنآ ن ینعب ایش یا اباضرق هنازرام لوقت رونید
 كماعط نالوا هدباق هکروتد هیسک لاکا لوشو روند هبادک و ربتقف باض رقو

 لحر لاش روشد ید هباضرق هیلبا كرت هیش الصا بودا لکا یتسهلج

 ید و هلع كقاق (بوضرقلا ) هلک ۱ الا اش ع دال یا هباض رقو باض رق

 روخر و لوک ا لوس و روند ه ی واو روند هلق یجسکو نکسک هلیسهدایز

 هیلبآ لر هنسن رب هنهات هیش بو رک هروخ اب یاعط نالوا هدیاق هک رونید دیسک

 مدلیا هدندنایز

 ردیعج كیاض رقو كن وض رق هدننزو هطما رو ) ةبضارقلا ) ر رونید هاو نيبو ربشف و

 هنسن هدناق ید وب هلیس هين لعاف مسا ( بض رقلا ) ردهنت رلانعم ءآرقفو صوصل
 ردبدآ موم وب هدنزو هطر الع ) هیضا رق ( رود هناپداو لوکا نالوا ایا ۳0

 قحهل آ نالق هدد روبلق هرکصندقدنل روبلق دلع ا مهرد ) بضرقلا )

 هر یهسک رب هدننزو هح رحد هاب | €4 یاط ) دبط رقلا ( رود هب هنسن نوک

 لعوا هعرص اذا هبط رق لاق رد هنساذعم قمقب هرزوا یسافق لوق لع قلاچ

 روزا تط رق لاقي رد هنسانعم قهرا بوک یر كناويح نالوا ذو هافق

 ادع اذا لجرلا بطرق لاقي ردهنسانعم كمك بود ركس كيو هماظع عطق اذا
 بره اذا لحرلا بطرق لاقب رد هنسانعم قاق بوکروا اب بوقروقو ادیدش

 كناط و كفاق ( ىطرقلا ) بضغ اذا هيلع بطرق لاقن رد هن ساتعم قملراطو

 هصاخو ردذ وخأم ندر وک ذم یانعم روند مولف هل مصق ثكفلاو قیفح كنابو یعط

 رد عسا یرلیتف كنهسک مات مشج نب تماضلا ناو هنع هللا یضر دیلولا نب دلاخ

 عونرب برعلانی هبرصق كفلاو یدیدشت كنابو یرسک كناطو كفاق ( یطرقلا )
 یسافق یه هلکن ۲ هکردیمسا هنوصنم رب ندنراهوصنم یجشروک و. ردیدآ نو وا

 رکجو غ یک تیاغ هدا زو طدالع ) بطارقلا ( ردنا شش همز هرزوا

 ردیعسا میظع رهش رب هدننهکل وا برغم هدننزو هذفن ( هبط رق ( روند هنس هل وقم

 كنسهرف.ک ایایسا هکلوا لوا ایلاح یدیا یهاکتح كنتکلم سدنا ادق
 تربغو روید هی“ قاسمروقو تود هدنزو نابتلک ) نابط رقلا ( رد هدنطبض

 وه لاق هنسانعم داوق روند هکنوزیو روند هس ومان وراعي نایلوا ییج> و

 حزم داوقلل لاش و هل ةريغال ىذلا یا نابط رق وه لاش و ثود یا نابط رق

 هدحابصم وردم وس ص هرزواقل وا ی رعم نادال یظفل نابطر 3 هدعط اه ناهرب هکر اد

 ےک
E 



 “یاسا ید وب. هدن زو هایهج ( هب رق ( ردن د هيعبات ردق و یتسن هل رب و هب هلسق رب

 ېدو هيما یا تن هبرق و هوا یا تن هیرق و ترالا تنب هس رق ردنداتتسن

 مخ هدنباتک مان نا ربم یهذ .ماما ردهیاخ ید یجوا رددزنابز هدهلیحف كفاق
 بسانم تافثلا هنلوق هلکعد مدلنوا بایرفظ هن هتسک رب هدنمسا هبرقو بيرق هلفاق

 یدارق ( یارقلا ) ردشلبا نارذک هدیدع صاخا هرزوا روک ذم هجو اریز ردلکد
 فالخ و و رونید هرهتسک ندا دورو هرزوا براق ابغاعتم هتیرب یر هدننزو

 ردشلوا عج ندنظفل نابرق هدننزو نارکس هک ایوک ردیعجب كيپرق هدزوا سایق
 هبوص قوج لوش هدننزو بروج ( بروقلا ) نیبراقتم یا ییارق اواج لاقي
 هقلوا رادیو لئاح هتسن رب هدنکوا هنو هریو تیک هنا یا ندننرثک هکروتند
 رب هدن آ ب رعلا ناب هکردیعسا عضوم رب هلیم كف ( برق تاذ ) هروتک تقاط

 هک رونید هقیزرطرصتحما لوش هلیصف درلارو درلیم ( هبرقلاو برقا ) ردشلوا هعقو
 لاق رونلوا ریبعت لو نیرغوا هلوا ردا لاصیا مدقم ندها رهاش هدوصقم لازم

 نم هدنزو یرش ( فرق ) هنم مصتخما یا قیرطلا نم ةبرقلاو برقلا اوذخا

  كضعب دنس هز نآرق ءارق ییرقو ردیدآ وص رب بيرق هنب رهش هلابت ندننافاضم
 یرقلا یورهلا دمت نب دم یعوا هدننزو دادش ( بارق ) ردنقل كنهسک رب ینعی

 رهش هدنع هدشزو ذفنق هللا هیقوف یات ( بترق ) ردرلبقل كتعاجرپ ندنیلدمو
 نالوا ادغلا يس هلیس هین لوعفم مسا ("تت رقلا ) رد دآ هب رق رب ندنلاعا دیز

 ( بشرقلا ) رولوا یسهلوقم راوک اتو ظیلغ اعاد یکیدحصا بوی هک روتید هیسک

 بو اشغق یدوحو هکر ون د هیسک هدرولناسو نسم هدننزو بدرا ها همحم نیش

 تفایق هد ص دیو ناشرپ و لاح نالوا هدلاک یم هقافو رقفو هل وا شلوا لنت

 قرلوا نامزید و یربا یسهدوک و روند هیشک تای لوک او روشد هیسک

 قراقو روند هیسک برمشم دیو یوخ دو رونید هتالسراو رود هعدآ نوزوا

 بشارق ییج هنساتعم نقاط ر رکن ا توکل دوم اینک شکک

 لاش رد هتسانعم تاک هدشنزو هحرحد هلا هلم داص ( ةبصرقلا ) رولک

 لاقت زدیفدارمو هدنزو هبصرق هليا هم داض ( ةبضرقلا ) هعطق اذا هبصرق
 .دنموهفم كنهبضرق هرزوا ماعا یاضتقم هکرید حراش هعطق اذا هبضرق
 اذا ةمربلا فا ملا بض رق لاق ردهنسانهم كمردکرب هبضرقو ردربتعم تدش

 هقرف اذا “ىلا بضرق لاقي رولوا نددادضا هلغلوا هتسانعم ققغاط و اهعجب
 كلعو هعیج لك | اذا محلا بضرق لاقب ردهنسانعم كلا لك | ینعوجم كئيشربو

 رد هنسانعم

 ۱۳ 2 لوت يانا هدننزو هیبس ( زق ) ردجییوار درم ملفا
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 یسر و ہیک ی رب ررلیشم ی ورع کیا رد ر یجشب .نواو ردندةفتم

 رده لوا برض رد را و یرض ترد كنال وا ضو رع و رد هف وڏ هو رگ

 كنها ضورعو ردرتبا میارو فوذم ثلا برضو ردروصقم یا برضو
 رولاق لعف ردفوذم ور هکر دلمام هرس دن برض ردراو یرض ییا

 نالوا یراج هنسا رج شاحز و فاحز هدر وک ذم رحم و رد با یا برض و

 تب رقهرخآ "یش یشرپ هدنن زوهلعافم(ب راقلا) ودفذح و مرو لو ضبق ردنرد تلع

 ردصم هکبارقو ةراقمو هاناد اذا وطلخا سرفلا براق لاق ردهنسانعم كلتا

 براق لاش رد هنسانعم قمردلاق یرقو_ ینیرلقایا كنولاخ نوعا عاج ردنا

 قفاوم هجارم هلیرب یربو عامحل الجر عفر اذا ابا رق و ةبراقم ةارلا لج زا

 لامعتسا هنسانعم ثمشیوس مالک بحوم یترشاعم و ش ربمآ و اشکلدو بعم

 هثداح یا نسح مالکب هان اذا هبراق لاق ردمزلتسم یاتلاو تبراقم هک رووا
 كولسو دصق هداصتفا و تلادع بويللا طب رفن و طا رفا هدص وصخ رب هبراقمو

 دادسلا دصقو ولغلا كرن اذا مالا ف براق لاق روتلوا لامعتس) هتسانعم كتا
 اف ولغلا اوکرتاو اهلك رومالاق اودصتقا یا * اوراقو اوددس * ةيانلاق هنمو

 لامعتسا هلیسهظحالم قلوا بيرق هتمکح و قح روم لعف سپ رصقتلاو
 هدهنعولط وص اضهب و روند هنمولط دوس هلك كفاق ( ةبرقلا ) ردشقلوا

 تابرقیج رونید همولط نالوا شمکید ندنفرطرب زکلای لوق ىلع روتلوا قالطا
 عانسبا هسک هک دات مک روا تابرف و هلیوکس كنار و یرسک كفاق رولک
 هدشزو بنع رولک برقو حف كنارو یرسک كفاق رولک تابرقو ردنش وا

 هرزوا هموقم هغيص یرلعج یک هردسو هرقف هلوا هدننز و هلعف ہک سا ره كلذك

 هلادبعو نوع یا ن رکبویاو دواد نب دجاو نانس نب مکح ندنیثدحم رود رطم
 كنهسک مان رهزا نب دبع ( هبرقوبا ) ردرلپ وسنم هنتعنص هبرق نویب رقلا پویا نب
 ( براقلا ) ردیسهبنک لیلا نيسلا نب ىلع نب دجا هرق یا نا و ردیعما یسرف

 یک كد هدنسهقرا رلیک كوږب هک رد ح راش روند هم ریغص هدیفس هدنزو براغ

 نربدشارآ بودنا بلط وص هدا ره هدنتفو هک براقو روند هلدنص نالیکح

 ضه و هدشنزو ریما ) بي رةلا ) ردلعاف مسا ند رق نانلوا رکذ رونید همدآ

 زونه هکرونید هغلاب شلوا هرومالص بول زوط ردط وبضم هدننزو تیکس هدناهمآ

 قوراف كنقلخ هفوک رفظ نب بیرق ردندیماسا بیرقو هلوا قاب یوارطو پات
 دبع ینعی یدبع بیرقو ردیعا یعلیا یراکدردنوک هنف رط هنع هللا یضد مظعا

 كفو رعم ییمصا هدننزو ربیز ) بيرق ) ردد نیدح ردو نم هنس هلق سیقلا

 تناکلا ب وقع ۷/ تیرف و ردیعما یرلس ر كنم هقناط حج داوخ 3 رذیسقل یر د
 سس بت
 سس
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 ندنادوهشمو تابرم ینیدلوا قیاطم هعقاو رنک او رثکتم رلایور راد هبهعقو
 یهتا ردلکد ديب ندهظح الم قلوا هتکتو انعم یدو هروک ذم ثیدح هلغلوا

 هبهتسن نالوا لاللا طسوتم هدننب زنکو ونا هلیرسدک كنارو یعض كم ( براقلا )

 یدرلاو دیلبا نیب یا براقم “یش لاق رووا ریبعت وللاح هنروا هکر ونلوا قالطا
 بهذمو تلمو نيد عب اهعفب براقم عاتمو ءارلا رسک براقم ع ند لاقنوا

 هدایشا زناش عاتمو هلا سکا اود پراقم هدرب كحد لالا طیف و هدنص وصح

 یرلکدد ثیدلا براقم نالف هدنباب جرج و لیدعت ثنیئدحم هلا حج راربد براقم

 _قلوا روسکم هروک هب ینا لوق نکل رردا طیص هاو یرسک كار ردندانعمو

 هدننزو نسحم ( برقلا ) ردذوخأم ندنسانعم هیراقم رک ذلا ی آ وو ردمزال
 صو ردذوخأم ندارفا نانلوا رکذ روید هلماح نالوا بیرق یسشوط

 باح ( بارقلا ) رولک براقم ىج برقم یهف لمالا تب رقا لاقب ردص وصخ

 ( بارقلا ) برقب یا بارقب كلذ لعفا لوقت ردعما هنسانعم برق قلنقب هدننزو
 هنس هزادنا /كئبشرب یک بارق نانلوا رک ذ ( ةبارقلاو ) هدننزو بارغ

 یا هتبارقو هبارقو کلا هبارق اذه لاقب رونید هبهنسن نالوا بیرق هنب رادقمو

 بیرق هلاه بارقو رددآ كغاطرب هدنع هدننزو باغ بارقو هردق براق

 قرف ندروک ذم یانعم بیرق یا كنم ةبارقبالو كببشب وهام لوقت رد هتسانعم

 اوقنا ] اویشا هلکنو فوم ردترابع ندنرلتسا رف نمّولا ةدارق پارقو ردافخا
 هکردشلیا تراشا هننیدح [ هللا رونب رظن هناف نمّولا ةبارق یورو نمّواا بارق

 (نایرقلا ) ردنرابع ندنرلبیصم نظ بی رق هنقیقحمو ع هکر دیتسا رف كنمؤم دارم
 هدننزو یرکس روند یب رق هدنشؤم رونید هباق نالوا بيرق هغلوط هدننز نارکس

 هیفو ءالتمالل هبرق اذا ه رقا لاقبو ءالتمالاب اراق اذا ىبرق ةفححو نابرق ءانا لاقي
 هغارصق ع رکو یوص لوش هدننزو همرکم ( ةبرقلا ) رک ذ اک هبارقو هب رق

 تیاعرو بیرفت اناد بویمرپآ ندننای الصا یحاص یشان ندننزع لاک هکرونید

 قالطا هرکذم لوق ىلع هدننزو مرکم روند برقم هدنرک ذم هلوا ردا مرکتو
 نالوا هبامو رف نوجغیدلوا لیکو یوص هکردصوصحم هوم ناه بویفلوا
 هبرقمو رول وا قالطا هغارصق ینیدمرب آ ندننای الضا یحاص وید نوسمشآ كکرا

 هتمو هلوا شفلق هدامآ بولیکح یرلنالوق نوجا بوکر هکردهود لوش لبالا
 یشنیدل وا یورم هددایحفو یرمسک كنار هدهناجن [ ةبرقلا لبالا هذهام ] رع ثیدح

 رديمسا ضوص رحم نییضو رعلادنع هليشهينب لعاف مسا ( براقتلا ) ردموسرم
 بیرق هنیرلیس یرادنو هرک ییا ردلعف نلوعف ناوعفو هرک زکس ردنلوعف یتزو
 راد روب نم رحم هکهل وا مولعم رده وا هیعست هللا براقتم ن وجیدل وا

 ردیدقفتم

 و ت ا
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 هکر دذوخأم ندیراقت نالوا لیعتسم هتسانعم رابداو تلق ونو رولوا ایا فل

 تایضاقمو قحاول یعی قارطا هدقدلشب هاضقناو ضارقنا یوئیئد نامز سپ

 یسهسبالم قمالشب هغلوا یضقنم ید هبرشب تارودک یسلوقم سوهواوهو یویید
 لاع هیبیغ روص یزاکدلیا هدهاشم هدلاثم مع هلغلوا افصم یر هیج ترم

 ینجهلوا تسارو قداص راایژر هلهج ووب نیفلوا یرلذیع كرلتروص نالوا هدنداهش
 لج كمظعا ربن ییعی یساوتسا كرامنو لیل دارم ندنامز براقت انا رد راکرد

 جازم هلغلوا لدتعم رلاوه .هدرلتقو لوا ةکرد راماکنه ینارود ,هدنرتح رب نا ربمو |

 هدهاشم ندنغیدلوا لدتعمو هدوسآ ید رلغامد هلکلیا لادتعا بک ید یاسنا
 ردارع نفجلوا تسردو تسار.اینایم"بوولوا مالا ت 9

 دامنو لیل «اوتسا .هکهدرلتقو ییدشتب راهویم بولج آ رادفوکش یرربعم ایژر تح
 ددرلقفتم هنغیدلوا قفواو ما هرمبعت هلغلوا قداص رای ور نانلوا هده اهم ردیماکنه

 لدعو ج ورخ هلن زاتینح یدهم ېد ولا نامز اوا دارم ن
 ییدلیا هدودز ندناهح ةفيح یدادیو روح شوقنو هدوسآ یلاع هللا دادو

 بویلبا هلاطتسا اعطق یشات ندنذاذلتساو هباطتسا لاک یناسنا عیابط هکر دماکنه

 فصن نیدم ربا * یایا رورسو قوذ رک "ربت به * تیفاعو روم مایا ةكلب
 ییدلیا راسقتسنا هلکلک ربصق هنادحو هجسدصال+ یاشخا رو یرابن
 درلنم و هلغلوا یشیام تنسدنوع هکلب ی رشت كب كتمايق خد هدرلتفول وا .ردمایا

 یراهلیع ةعفص نیفلوا لئام هقالطا بناجو لئاز هیلکلاب یویند تبح ندنرلغامد |
 كنامز هدمایا لوا ردادیوه ینحهلواهدام آو لباق هب هیلاثم روص نایعا هداسو فاص

 هد هاب یتح رولک نوکر هتفهو هتفه رهشو رهش هنس یشان ندنسافصو بیط لاک |

 هدنريسفت كشدح [ رهشلاک ةنسلا نوک یتح نامزلا براق یدهلا ] ثيدج ةو |
 نايس هلس رابع 5 ریصق ةیفاعلا و رورسلا مایا و لاطتس ال یح ناما. تیطب دا زا 1

 برقن هلوهک كنموم دارم هکردررحم یند.هجورپ هدشرش قراشمو ردشلیا دارم |

 تنش و تاوهش ع زونو هدساف نونظ شوق هدنش ام هفیخ هک ردنامز ییدلیا ۱

 تیاغب ینسفن تام هدنس اب ی. هدهاشم هیییغ روص هلغم الا دساک تالیم و راکفا

 ی جزم ردمایا ینیدلوا الجوء ربک اب هلیسهدایز یغعامدو لد هعفصو افصم

 ینجهلوا هدیسر هلاک تدمرب هک ردشلبا روطخ ید هتکن وب هرطاخ هدرپ رح لالخ
 یمهل وقم تاریغتو تالدس و تیصمو هيل رب قحلوا لاحم كندم لوا هک ردرلتقو

 كح هیلیا روهظ هرزوا ۳ همدقم هد رانا لوا رد رلکح هيلا روهظهسانو هنداخ



E 

 بی قلا سرفلاو دعب لاق رونلوا لاحتسا هدنسا رجم مساو رونلوا ریبعت هلثرود

 یرلک دشلنسا راب رع بیرشنو اعم امهعضیواعم هد عفر ناوا ودعلا نم برض وهو
 روتلوا لابعتسا هنتسانعم كلیا بیحرت هلیرابنع راد .برقو هّللا كاي هدنقو
 عضومرپ هدشزو لفق ( برق ) برقو ایحو .بحرو لهاف هيلع تلخد لوقت
 بوروس هک نوجا كشربا هوص نکرا یهود هلل رسک كنه ( بارقالا ) ردیذ آ

 كلم اعو دغلا درول اليل هب .تیرسا یا لبالا تبرقا لوقت ردهنسانعم كروب

 كياطو اهدالو بزة اذا لمالا تبرقا لاقب رد هنسانعم قلوا بیرق ىسروغوط

 ليصفلاو رهملا برقا لاق رد هنسأنعم قمشلقی روهقح یرلشید كوا تنکش وک هودو

 هبرق اذا *انالا برقا لاقب ردهنسانعم قمردشلش هغلوط هباقربو ءانمالل اند اذا

 لاعفت هلیار دندبشتو نیتسک ( بارقتلاو ) هدنزو لعفت ( برقتلا ) ءالتمالل
 كش رود هدیف لواو كلغا بلط پرف هللا هلیسو رب هیسکرب هکر دی ردصم هکهدنززو

 ریبعت روکوب هسکریو هب هب رقلا بلط اذا بارشو ابرقن هب پرقن لاق ردهنسانعم
 عضو اذا لجلا برقن لاقب .ددهنسانعم قموق ینرلا هنیروک ذم وضع نانآوا

 برقن پرقن هدکدلیا ارغاو ثح هکلنا لیح یهسکرب رابرعو هبرق ىلع هیدب
 ةع هروك هتناي ثاحراش هتسانعم عمساو لا هلیسهین یضاح سما رازید
 هدشزو لاعتفا ( با ربقالا ( ردص وصح هنس هين سما ربط یم هرو نم

 برقا لاق رول وا نوجا لارشاو نوعا دحاو ردهنسانعم براقت قع ب

 رد هن انعم كلك نيقي .هنب رب یرب هدننزو لعافت ( براقتلا ) براقت اذا "یشلا
 لابعتسا هنسانعم قعوط زو هلالعهضاو تلق هنسن رب و ادعاب دض براق لاقي

 ككاو تربداو تلق اذا-هللا تبراقت ,لاقب ردترابع نیقعثلقب لاک هکروتوا
 لا رونلوا لامعتسا.هنسانعم قعاچ بولک ینامز یسلوا هدیسر هلاک بوشت

 وهو زد نبه هرلانعم وب ب رش تیدح ویپسا و هک اردا اد اذا ع رزلا براقن

 بارتقاو نامزلا رخآ دارطاف [ بذکت نمؤملا اور دكت, مل نامزلا براقت اذا ]
 یا رابلا و ليللا ۰[ وتسا دارلا وا هفارطا ترصاقت لق اذا "یثلا نال هعاسلا
 راوال قاتفنا ةرايعلا ع ,وقول نامزالا قدصا نا نوراعلا عزب و هلادتعا

 یدهلاا جورح نمز دارلاوا راب)لاو لیللا یوتس ذتتیحو راغلا لاردا تقوو

 هناذلتسال یصقتسپ مویلاک دعا و ةعطاک رهشلا و زهشلاک ةنسلا نوکت نیح

 یرلایژد كنموم هدقدلوا براقتم نامز هکهدفبیش ثیدح ناتلوا رکذ .هصالخ
 نایب هجو جوا هدنبسانعم براق فوم ردکعد رولوا قداص و بوم هلاحم ال

 یایق كتمايق ,ویلشب هضارقا تكنبوید نامز دارم ندنامز براقت الوا ردشلیا

 یرهدهاشم پول وا قداص :یرایژر كرانموم هدمايا, لوا ,هکردتقو ,ییدلیا :,بزقت
 فلع
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 ارق لحرلا برق لاق هرزوا زوک ذم فالتخا رد هنسانعم قعرغآ یوضع ردق
 هدنتفو هک نا كمش را هبوص ¿ نکرا برفو هب رق اکتشا اذا عبارلا بابلا نم

 هک و رود هییوق نالوا نیش ییوصو ر ک ذیساک ی یک ھا رفق رد هننسانعم تک

 هفاسم كلهجکر هداني بلاط هللا وص لوق لع روید هفمردشازآ وص هدتقو
 ییا هدارآ هلا وص دوخاب روند ها هکر دارا هغمرا و هب وبص عب هغلاق

 یار 233 تک زا تنرک ییدناراوض دز ۲ روند هغلاق هفاسم كل هک
 ب رقلاام ندا عارب هکر دل وقنم ندیععصا هک رد ح راش رز نیت روند قلط هنن وک

 ردکمک بوزو هک نوا قمراو هو ص قو حابص هدنکیدلبا لاوس ود

 ردکفک نوجا قمراو هبوص یروشآ نوک کا لاوس وند قلطلاامو یدید
 هثیش نالوا بیرق هنیرادقم تیار یک بارق برفو یبتنا یدلیا باوح ولد

 قلوا لصاو هوص یتفو حابص یک برق یغدو هدننزو هباثک ( ةبارقلا) روئید
 اذإ لوالا بابلا نم ةبارقو ابرق لبالا تبرق لاقن ردهنسانعم كمك هك نوجا
 فص و هدهبهود ةغلابم ییظفل برق نالوا رکذ رلب عو دعلادرول الل تراس

 دلکن آ زود هب هنسن لوش هلې كفاق ( ناب لا ) رارید برق لبا بودا

 یس هلک نابرق هکر ید جم رولوا لسصاح یوسنعم برقن هیایربک سدقا ءاک راب
 هدهنسسن نالوا هللا یا هب برقتبام هدعب یدنلوا رک ذ هک هن ردردصم لصالا یف
 نابرق سپ ردشلوا مسا ہدەتسن نانلوا اطعا یک یسهک ناولح ردشلوا مسا

 لضصالا فو ردلماش هل اعا الو هب هشا ذ هلغل وا ما هد هنسن نالوا ب رقت لیسو قلطم

 ف راعتم هدهف و عم هد ذ ۳ زده تی ه لعد .غلعمح 4 ندنش دل ۱ ردصم ۰
 ور 4 ته 0 ۰ نیل ر ی 1 و

 نابرق هدارو مهامو ممماب رق هاروتلاق ةمالا هذه هفص دیاملاق لاق رد_شلوا

 اما و ردکع د رول وا هلیهح و ءامد ةقارا هدداهحو ارش یرلب رقت ییاعت قح رد ردصم

 نوب رقت سانلا نم ءايقتالا نا یا مسالا وهف [ قت لک تابرق :ولصلا] ثیدحق

 ههاشداب هلا هددنسب تامدخ نعپ هنصاخ سیلح ثهاشداب نابرقو ىلاعت هللا یا اہم

 ندنفیدلوا یی رقم و لوبقم كهاشدایدوخای رونلوا قالطا هنیشنمهو مدهنالوا برقم

 ردصم لضصالاق كاذک رد هیس هظح الم ینیدنل وا داتا هلیس و هب رقت ههاشداب یشات ۱

 هدانعموبو رولوا فصو هروک هلوا ةظحالم ردریارب یجو درفم نوچفیدل وا

 دح نیا رقو رولک نبارق یک هدنروص و رول وا 2 هکرد زناچ هلیحف كفاق ۱

 هکر دندنظفل برق نانلوا رک دهد زو لی ( لف قلا ) ردیسا یداورب هدننارت

 لاقت رد هن ښانعم قع رغآ یروکو كنهسکرب یک a هروکو شوب ۱

 ىلع رونید هتسلپ ةنوکرب كنم تآ بیرقو هب رق یکتشا اذا ابرش لحرلا برف

 | رونی هتل نالوا هلیهج و قموق هرب ندرب .بوریدلاف ندرب ینیزللا کیا لوق
 تحت, )سس

 یر مس حس ۲ سس. سس سی



 هنفشموب نراق ندروکوب دوخای یروکوب كن هسکرب هلنیتحف ( برا ) رولک بارقا
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 هنباونع ییرق وهف كنلوم سپود نودب یا یتبارق لقئالو یتبارقوذو یبرقوذو
 وذ فلم هکیدلاق رارولوا رد صم لصالاق رنو یک ییدید كح راش هدهروک

 یدورو هدمالک محیصف یی ردشلعا یرم ندنرییعت یتبا قره قرفرا تا

 هدنحرش بابش نکل ردشلنا طط هدهرد جد هج را هيلع یربرح ردشلیا راکثا

 هلج زا رد هلا نایب یتغیدل وا دراو هداف مالک و بول وا ے خف كروك ذه ربع

 یا هدهیاج ربثآ ناو ردشاوا دراو هدنشدج [ اهتارق نم دحا قب له ] و شا

 جورو ربسفت هلیرابع درطم ردصلاپ فصولاو ةباعلاک ردصلاب اوعسف اب راقا
 ندلیهستو یتبارقو ییرق وه ندساسا هرکصندکدلیا یعدم تابثا ود ردشلیا

 هل رابع بیرقو بحاص وحل عج مسا نوکی ةلاعفو بیرقل عج مسا نوکی ةبارقلا
 لوا یتبارق ىلع لاقول فقولاق مهلوقو هدرغم یزرطماعقاو ردشلبا دنش ریون
 ییارق وه لاقب جی ادمب هلن رابع ردصم لصالا ىف ابال ج معاو دحاولا

 یبارقو وذو نیتنالل یتبارقوذو دحاول یتبارقوذ محصفلا نا ىلع یتیارق مهو
 اک وذ چ هدندورو ادرج سپ ردسشلف جج ر يندورو افاضم هلیناونع عمحل
 سپ رولوا عج مسا دوخای زولوا لومحم هنسهتکن هفلابم یدیرم بولوا ظومم

 یبا رولوا لوټ هنفیدلوا عوضوم هنسانعم بيرق یسهلک هبارق یمن كفلوم
 رديعج كرقا ( براقالاو ) رديعج كي رق هکهدشزو ءابصنا ( ءابرقالا )
 هنن ریشعو ناشیوخو هن رلععخ نالوا نیقب كب كن هسکرب زدععا عج ( نو راقالاو )

 كفا ( برقلا ) نوب رقالا كنرشع یا كو راقاو كراتاو دوابرقا مه لوقت روند

 رکذپساک ردهنسانعم قموق هفالغ نانلوا ریبعت بارف یق هلیئوکس كنارو یعف
 لوالا بابلا نم ابرق فیسلا برق لاقب ردهنسانعم كمدیا بارق هحل# لوق ىلع
 رهبعت روکوب كنسهلوقم هودو نویف هناممو ابارق هلذحاوا بارقلا ف هلخدا اذا
 با رقالا هعطا اذا فیضلا برق لاقي ردهتسانعم كمرد ینرلوضع نالوا

 وش كحلة لوق ىلع هنسانعم دغ رونید هننق كحمف هدننزو باتک ( پارقلا )
 رولوا يک قالغ هروبنط رردا عضو هنا كن آ هلیغابو هلبنق هک رود هنفالغ

 بیرق هنرادقم كنهتسنرب با رقو رلربد ید دلا نفحاک او راراپ ند رد راب رع
 هبارقوا مهرد فلا هعم لوشو هردق پراقام وا هبارقوه لاقب روند هثیش نالوا
 یک هراقم روند هغمردلاق یرقو ینیرلقایا كنوتاخ نوحما كليا عاج بارقو

 شوب هدندب هلنیتعف ( برقلاو ) هلیئوکس كنارو ىمض كفاق ( برقلا ) رکذیساک
 یعی ندهلکاش لوق ىلع هنسانعم هرصاخ رونید هوشع نانلوا ریبعت روکو

 یجب رونید هوضع نالوا ردق هنیرپ قشمو كنراق ینعی هنطب قارم ندروکوب

 اپ



۳۳ 1 

 ۱ ةهدسافو ردندنب اقالطا نع لها هروک هنا .تیساسا ةرعیاف یا دف یه لاق

 كمروسکوا قوح هدننزو لیعفت ( بیعقتا ) ردنکم ید یذخا ندن انعم قولا

 نوعا: دیک ات یتسهلک لاعس ( بحاقلا ) بغ ینع اریحقت بق لاق ردهنسسانعم
 هج رحد هلبا همه یاط ( ةبطعقلا ) دیدش یا بحاق لاعس لاقت روئوا داربا

 بوکج مق هرژوا هسکریو هعرص اذا هبطخ لاق ردهنسانعم قملاچ هرپ هدننزو

 نسخا ردندیماسا هبطق و هالعاذا فیسلاب هبطق- لاق ردهنسانعم قلوا هلاوح
 كارو ی كفاق ) برقلا ( ردهدنن زو کس تلخو رادن دین دحم یلا ةبطد ۷۸

 ردهنسانعم قلوا نیقب هلک كفا ( نابرقلاو ) هلیعض كفاق ( نابرقلاو ) هلی وكس
 سمافنا باسبلا نم انابرقو انابرقو ابرق هعمسک هبرق لاقب و مرکک هنم برق لاقي
 ندهبار باب یلعف برق هکر دبا لقن ندقیقح لها ضعب حراش انداذا عبارلاو
 الو ] یلاعت هلوق هنمو هب رق لا رولوا یدعتم ةلصرربغب ردیتفص کالعاف .هدلاحره
 هدنروص و روئلوا فصو هفاسم هلکن آ هدقدلوا ندیماخ بابو هالا [ ازا اوب رقت

 نم هدنروص ینیدلوا بفصتم هفاسم و نا یدعت هيف رح نم نالوا هنسانعم ىلا

 اعا لیضفت لعفا ندهداموو هیلاو هنم برق لاق رونللص هلیسهلک یلاو هلیسهلک
 یسهلک نم نالوا نوجا هلص هدلهو لوا هک. ا ردد رطم یامعتسا هلیسهلک ىلا
 مال هدنبسهع رک [ یوقلل برقا وهاولدعا ] و هیقلوا مهو یساشلا هب هیلیضفت

 تنسنو ناکمو نامز یسهدام برقو ردیشلوا یتغم .ند هروک ذم "هلص صاصتخا

 هثیش نالوا نی ( بیرقلا ) یہا روتلوا لامعتسا هدنردفو تیاعرو هوطخو

 بیرقوه لاقب ردیواسم یعجو یدرفم كنوو بيرق وهف "یشلا برق لاقب رود
 نالوا یدض كدیعب هکلب بویلوا فصو هروک هننایب هدرباصب كفلؤم بيرق مهو

 هدننزو رداصم یک ریفزو قی ارز رد رارب حجو د رفمو شف ریکذن هدب رف

 [نینسحلا نم بيرق هللا ةجر نا ] یلاعت هلوقک رونلوا رابتعاو لج هرلن آ هلغلوا
 ءاضتقالا بسح هبیا رولوا,هدنسانعم هفاسم بیرق رک ا هدزوا ییاور ءارف ماماو
 بسنو حرركاو ةبرق هفاسمو بيرق ناکم لا رونلوا لامعتسا اومو ارك ذم

 یتسرف ةرلاهذه لوقت رونلوا لامعتسا هلن ات التجا الب هسیا رولوا ندنسانعم
 بسنو حر كناسنا بیرقو یبتنا یت رق .لحرلا اذه لوقتو یبارق تاذ یا

 (هب قلا ) روند شیوخ هدیسراف رونلوا رببعت مصخ هکر ونبد هننیش نالوا هل.تهح

 هلنیتعط ( ةبرقلاو ) هلی كفا ( دبرقلاو )4لال .تاکرح كنارو یعف كيم
 هغلیش نالوا هلټهج مر هدنزو همارک ( ةبارقلاو ).هدننزو یرش ( نرقاو ) |

 قرلوا مسا هدعب رد رادبصم لصالاف رلن وب هروک نایب كحداس* .ردراصوصح

 | یبرق وهف ةبارقو ییرفو ةبرقو ذب قو هيرقم هنیو یی لوق رلیدنلوا لایعتسا
ener,ات  



 ارل

 أ هدنوب و روند هنن رس كنمود هضاخو روند EF یم کد تكنطب هدندو روند |

 یگ روا تكنءود هلارسک بتق لوق ىلع دف هلسنیتحف نالوا لمعتسم یرثکا

 | لاقب ردهنسانعم كمردب قوعسو رابموم شلرواقو شلردرازق هلینوکس كناتو

 رعس هبوود هلیرسک كنهزمه ( باتقالا ) ةیوسشلا باسقالا همعطا اذا اتق هتق

 اسع ادیز بتقا لاو ظلعتال یا نیلا هيلع بتقنالو ققرا لوقت ردنا قییطت

 روند هر هود شلروا رعم هنر هقرا هدننزو هبوکر ( ةبوتقلا ) هیلع اهظلغ یا
 ردلکد نوحا هفل ایم ءا نالوا هدنرخآو یک هیولح و هبوکر ردهلوعفم ینعع هلوعف

 حضوت قلا لبالا یا هبوتقلا لبالاق هقدصال ةيابا ىف لاق رد بوتق یدرفم

 كنحاص بویلوا نوعا تراجت هکرولوا زاءود ندیاادیپ تیحالص هکمکج كوي
 ند رج كولم هلبرنک و یف ڭكفاق ) باتقوذ ) راهلوا رکح یرکو ندا اضتفا

 قلخ هدننزو فک (بتقلا ) زدندکولم نانلوا ریبعت ءآوذا هکردسقل کلم نب لقح
 | روشید همد آ ترشم كن نالوا لاعفالا یفدو تضْغلا عیرس بول وا راط

 | ةييتقو یدنلوا ركذ هكهن روند هغس رغب هکردب رغصم كنهبتق هلي كفاق ( ةیيتقلا )

 ( اتق ) ردو نم هیهنیهج هک یک نهج رونید یتق هدلتبسن ردندبرع لاجر “یاسا
 هلا هشم یا ( بناقلا ) ردعضومرب هدنساضق ندع ندندالب نع هللرسک كفاق
 ااطعلا يا بئاقلا رمشک وه لاق هنسانعم ایاطع روند هرلششخ هدننزو بتاره

 هدنزو سلجم ردشقم یدرقم لوق ىلع ردق و ید رقم هروک هننای الح رابش

 نالوا هدروتاسو نسمولشاب كب هل وکس تي دل مهم یاح و ا تفاو ) بعحقلا )

 بق و رک ذیساک هنسانعم نزریپو زوع هک هليا ردهبغ ینوم رونید هبیشک
 رد ردصلاپ فص و دوخاب تفص یک سکش رونید هناویح راسو هناسنا ولکرسکوا

 | ردرلردصم هلی كفاق باقيو بخو لاعسلا هذخا اذا بْ سرفو لجر لاقب

 هروک هنناپ كحراش لعساذا اباقو ابد لحرلا بق لاقب ردهنسانعم تمرسکوا
 | ( ةبحقلا ) رددیقم ینآ یناونع باخ هک هتل ردهنسانعم قماضوا هتلع دسسکوا

 داق یسپ رحمآ هلسبس تلع رو یدشلوا رکذ هکرونید هب یراق هح وق هدنن زو هکن

 1 راک ازو هرج اقو لاعس یا ةبق هب لاقت روند هک نکوا و رونید هبروع شلوا هاو

 بوروتسک وا نوجا قلوا لاصو ةطساو هدکد ار وک یقسودنز رول د هب یسور

 زدهدل وه تغل هداتعم وب لوف ىلع ردینبم هنکیدلبا تراشاو سر هلا عع دوخت
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 نیشن مشح هک ندب ع تویو هنسانعم ال زد ک یی كن هبق بابقو دیس قلاب

 ل ریک كفاق ( ( ببقلا ( روشد » هرلهاک رخ و هرلقحالا نالوا رودم رد رلقح هلوا

 بابقو روللوا. قالطا هنالسرا هدننزو باتک ( بابقلا ) ردیعح كنهبق كاذک

 هلیس هی لعاف مسا ( بقبقلا ) ردیدآ عضوم رب هدنسهکلوا ناجبرذآ هدناربا

 هدننزو همظعم ( ةبقلاو ) هدنزو هبوبحم ( ةبوبقلا ) روللوا قالطا هئالسرا

 ةرماض یا ةببقمو تبوبقم ةرس لاقش روتلوا قالتطا ةکبوک نالوا كزانو فی
 قوارطكنهنسن شاپ هدشنزو لیعفت ( بیبقتلا ) ردطلغ ىس هك ةبقبقم هدارو

 قاي هبق و تفج اذا اسیبقت ةبطرلا تسبق لاش ردهنسانعم قعروق بولیکح
 یسه هدننزو مظعم ( :تبقلا ) ةبق هقوف لع اذا لح لا ببق لاق ردهتسانعم
 ( هبقلاوذ ) ةبق هقوف لع اذا ببقم تبب لاقت روند هبهطوا و هوا نالوا ولهبق

 بیقلت نوهکیدلیا بصن بخ هدنسارص .راف ید ردسقل للا لمت نم طس
 لحرلا بیقت لا ردهنسانعم كمربک هبهیق هدنزو لعفت ( بیقثلا ) یدنلوا

 (نابق ربعو نابقراج ) رونلوا قالطا هن رهش هرمصب (عالسالا ةبق ) ةبقلا لخداذا
 كوود و چار هدیکرتو نسو ك رخ هدیسراف ددیدآ كحور هدشزو نانک

 رول وا یرلقایانو زوا نوزوا یک کرکح هکر دکج وب :یراکدتا ریبعت یسهود ایلوا و

 حراش ردهدنزو, نالعف ندنسهلکبق یظفل نابقو ررید ید یدروق كشا کاو
 یدیلوا هدننزو لاعف رک او نوجغیدل وا هفرعم برعلا دنع ردفمصنم ربغ هک رد

 یعض كفاف ( نويقلا ) نابقا رج نم ایعطق تبار لوقت و یدا رولوا فرصتم
 ردمقاو هدشدحع [ نوبقلا سالا ريخ ] وبشا هک هلرسک كنهددشم یاب و

 عاص ایلاوتو االصم یعیپودیا موج درس هکردراهتسک لو ش دام

 بيق نالوا رک دذ رهلوا شاوا قرآ و هجا یرانراف و یرالب هلرالوا
 هدقارع هدننزو نت هلبددشت .كنبو یمض كفاق ( نيبق ) رد ذوخأم ندنظفل

 ثقح هلیفیفحو یدیدشت كنابو یرسک كفاق ( هبقلا) ردیدآ ك رمنربو كعضومر
 رونبد وئرازه هدیسراف ردهتسن یرلک دد ناد ریشوریاب ق رق هد هنکشا هک رد هنسانعم
 وئبو ردید آ ییوقرب هدنن رق ,یوق مان هنیغم هدهیسداق_ هلیسهبنب رغصم ( تابیبق )

 هرجا دادغبو ردعض ومرب هد هاظ قشمدو ردیدآ وصرب صوصح هتسالبق بلغت

 كفاق ( بق ) ) ردیدآ عض ومر هدزاجحو وص رب صوص۶ هنس هلق موخو هلحم رب

 یک تاج هدرءاتسل زد هباکح ندنزاو آ كنب رض یف نالب روا هی هبوط را رعف

 ( تقلا ) رونبد هنشکد ض و شلناق E یشاب هدنزو بببح ( بیبقلا )

 هنسانعم یه روند دخس رغب هلاه ٤ هشقلاو ) هلی وکس كنهیق وف یا و یرسک كفاق

 هنناوداو تالآ عیج كيود نکحوسص زساه بتقو ردنوا تدحو انا رهاظ
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 _هیدرجقنالوآ رهاظ هدکدلروس هتبرب یرب یرلشید یزآ رولوا مساوردصم هبقبقو
 باذکر ونید هیحالب هدننزو رار( باقبقلا ) یک باقبق رولوا هباکح هکرونید

 هنج رف اون و روند هبهود كکرا یحشرقیح بونه رکو ک هلیسهدایژو هنسانعم

 بقبق هچدنلوا لاخدا رک ذ هکرونبد هجرف نالوا ولوصو لوټ لوق لع رونید
 هيف لح رلا خ وا ادا ءالا ریثک عساو یا باقبق جرف لا هلوا رونلسس ويد

 الا کروند هنباق قایا نالوا ندهتشو ندجاغا باقبقو توص یا بقبق هرکذ

 هلفیرح هدژراید مزب و باقبق هدناتسب رع ردیفرحم نیلعن هکردنانلوا رببعت نیلان
 رونید هيهرهم كجهریو تخادرپ و لقیص هاوئا باقبقو راردا رییعت باخخ
 روند هیسک نځش هززهو وکه وابو رونید هیسک وکر پو نازوا ولزوس قوحو
 رون دهبید رعق نالوا لصاح ندکمروس هنبرب یرب یترلشید یزآو هتسانعم راذهم
 لوقتو هبايا توص اذا اپاقبقو ةبقبق لعفلا بقبق لوقت رولوا ردصم هدانعموو
 ولزوس قوح یدو هد زو طبالع ( بفابقلا ) هباقبقو لعفلا ةققبق تعمس
 هتسانعم لبقم ماع رونید هیدتس كحك هدنقع هی آ تشو روید هیسک راثکم
 وبشا ال روند هةن كسلک هرکصندن آ لبقمو ةه هنس لباق ماع ارز
 هکرولواهتش یجشب لبقمو یحندرد لباق ماع رددنس یضجوا ی رکی زویکیا هکه نس
 لعاف مسا رلرد ید تقبقمو باق هب هرو نم هنس كاذک روند ید بقابق

 لک بقبقم الو بقابقالو باق الو لباق الو ماعلا لغت نل كلا لوقت الش هلیسهین
 بقابق هرژوا یتیاود یر نا کرد حراش ها یھی هتس دعب هتل منا اهم
 شارتانو قلصت بقابقو رد هعبار ةنس بقبقم نکل ردهثلاث هنس یک ییدید كفلؤم

 مانرفث هدنب رو نامرک رهش هدنلحاس دنه رع بقابقو روند هیسک قاجو ظیلغو
 صوصحهنسهلق بلغت ونب هدرع نا هریزجو ردیعما دری ریو عضوم رب هدننارت هدلب

 قو لاقب هنسانعم نطب روند هنراق هدننزو بغیغ ( بقیقلا ) رددآ كياوصرب

 فدص ع وئرب ندنرلفدص زکد هل یسک كرلفاق ( بقبقلا ) هنطب یا مارطا نم هبقبق
 زمکیدد هلق هک ردهنسانعم مطا هلی كفاق ( بابقلا ) یک سینلدو نوزلح رددآ

 رورایو راوپب ارش ردق یو مدآ رزیبطس كن رانك سَم هد هن دم هدفلس ردنصح

 كنيرلترضح فیرش هد هکم الاح یدبا راردیا رلسرتمو لاغزام اجابو بوریوج
 رچخ نالوا عطاقو نیکسک تیاغب بابقو ردشلوا نمد وشم هجیوا یغد یرلهناخ
 مظعو مضض فتا روید هنورب لوی و یریا و روتبد هنسهلوقم هرادغ و قو

 هدن ریش رواسیئو ردعضومرب هدننارت دنقرعم هدشزو باتک ( بابق ) هنسانعم
 3 | فرط كرصم و مضوم رب هدنلوو كنجاج هرصب هدندهکلوا دحو ردهلحع رب

 عولربو رددآ هیرق رب هدنبرق ابوقعی ندنسیحاوت دادغب و ردیدآ هبرقرب هدنلغسا

 قلاب
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 كسك بقو روشد هتلاح كلوللب قرآ و هجا رولوا مسا ندنو بیقو رو
 نالوا یراشح و رفیآ بقو هعطق اذا ینالا بابلا نم ابق هبق لاقي ردهنسانعم
 هکرونید هيه راپ نالیکید هنساقب كنهماج و هنسانعم لغ رونید هیهودو هناسنا
 قوا هک روید هکیلد نالیروع قوا كخرجو كنهرکبو رونلوا ریبعت كردنک |
 كنکل کت هرکب لوق لع ردیا نارود و نایرج هدن رلکیلد لوا ولسفرط ییا
 كنبراشید كلرکت یأر ىلع و ردیسارجم كيا کروند ,هکبت رک نالوا هدنسهروا
 رونلوا قالطا هنیراکرس و سپر كموقرب بقو روید هجاغا نالوا هدنتسوا

 بقو رووا قالطا هنن ام كغانيق کیا لوف لع كنب رک هجاموا کیا هدندیو
 طیض هسل وا یا وب یشاب ردق ره هکروسند هما نالوا برو لوي معللا

 لاقب یک بق ردهنسانعم كمك ید وب هدننزو لاعتفا ( بابتقالا ) هلوا ردیا
 هکرونید هکیک هج موب لوش هدندب هلنسسک كفاق ( بقلا ) هعطق اذا اتقا هبتقا
 رروتوا هنیرزوا كن[ هدقدروتوا مدآ رولوا هدنرپ ارآ كغانیق کیا ندندناج هقرا

 كبع یا ضدالاپ كبق قلا هدساسا هکهتن ردقجهلوا کیک یقوص قریوق وو
 یرروما رادم هکروشوا قالطا هنبریک رش كموقرب بقو ردموس هلی رابع
 هکردیعج كنسهک ءایق هلی كفاق ( بقلا ) مهخش یا موقلا بق وه لاش هلوا
 (ةبقلا)رصلنا ةقيقدلا یا بق ةوسنو ءابق ةْأرما لاش رونید هنوناخ نالوادحا لپ

 لاش رونلوا ربیعت دننک هکرونید هیانب رودم ینهبت هلیسهدش كنابو یم كفاق

 دوخابصلنا بق یسک هبق وبشا هکر د حراش رودم تیو ءانب یهو ةبق برم
 دباب واو ردندنسهدام وبق نالوا لتعم دوخای ردندنرهدام هرکبلا بقو رمظلا بق
 قالطالا ىلع هدعب بونید هیدهخ ریدتسمو ربغص ندب ع توی لصالا ف ردلدبم
 ملس نب نارعو یقلا رفعج وبا ردیدآ عضومرپ هدهفوک هبقو یدنلوا لابعتسا

 الاغ ؛ردعضوم رب هدرصم ( شوالاج ةبق ) ردریوسش هاروا
 ةبق ) ردعض وم رب هدهبردنکسا ( هجا ةبق ) ردفراعتم هلکغد یروغلا و

 فیطل راج رب هیاروا هفیلخ ردعض وم رب هددادش یعب هدهفاللتا راد ( راثعا

 ( كرفلا هبق ) ردشاوا امسو فاضم هحليوا هلعلوا ردا دوعص اک ار هرزوا

 ىقلا چ یب بونا ندنندگو ردع ضط ومر هدد رق مات اذا ولک ندن رله رق دادغب

 ك كیک نالوا رکذ یرلکدد بق هدنسیرغص ردن وسنم هبق هکر دهلیحف كفاق
 هنسیتلروک كوک هیددشت كناب ( ةباقلا ) ردشلوا بونم هلکن آ هلغلوا كوي

 هود هدننزو هلزأز ( ةبقبقلا ) روند هننسەرطق رويو هنسانعم دعر روشد

 هبقیق لعفلاو دسالا بقبق لاش رد هنسانعم قمرقیح بوهرکوک نالسراو
 قح اذا لحرلا بقبق لاق رد هتسانعم قلوا زغع و قجا و توصو رده اذا



 | ناتسکر هدننزو طاپاس ( پاراف ) هدنزو هاعصاق رد بایراف دوخاب هدننزو
 | یس هدعاق كتسهکلوا زازا دوخاب ردیدآ هیحانرب هدنسارو نوعس رېن هدنروتس

 هدافناهحو هد هطب رح ردتلایا رب هداتینک رز دل یط كنم هه رارتا و ردءدلب رب نالوا

 ۲ زا کلم رب هدننشکلوا2ر تبازافو هدلبر هدشیناچ دنكشات هدناتسکرت رازتا

 هود ندنآ هکردرجش عونرب هدننزو بک اوک هلیاف ( بقارفلا ) ردموسم هرزوا
 هتنق رف بایت ردب دآ جومرپ هدنن زو ذفنق هلفاق هديا ( تق رفلا ) رولیزود یرل رس

 روملتمو رده وسم هلا هن رموه بایت هد هام روال وا خمس 7 ندناتک ردیوننم هیاروا

 (بنرفلا)هلفاق ردیقرفو دوخای ردبوسنم هلاروا ینادمه یقرف ریهز یوحو یرقم
 ندهراق نالوا تفح هل اشوط ب لوق ىلع روند هن هراف هدننزو ج ریز هلو

 : ٠ روند هنسیرواپ دلوتم
 كليا لكا ماعط لوكس كنهرمه و ىحف كفاق ( بأقلا ١) 4 فاقلا لیصف #
 كمحا وصو هلکا اذا ثلاثلا بابلا نم ابأق ماعطلا بأق لاقي ردهنسانعم
 ءالاباق لاقش ردهتسانعم تمحا ییعوج كيوص نالوا هداق لوق ىلع ردهتسانعم

 یک مولط یسیرجا هلکمحما قوچ ورشم بأقو ءاالا قام لک برشوا هرش اذا

 ردهنسانعم كمحما ید وب هلنتحف ( بأقلا ) رک ذیس اک رد هنسانعم قهرابق بول وط

 قوج كب ورشم راسو ییوص و هبرش اذا عیار بابلا نم اباق ءالا بق لاقب

 نم بتق لاقی یک روک ذم باق رد هنسانعم قمرابق بولط یک مولط هلکمحا
 هدننزو رب.( بلقلا ) ءالم اذا رویزلا بابلا نم ابأقو رک ذ اک ابأق بارلا
 وه لاش روند ه یفک نالوا برمشلا رشک هدشننزو روبص ( بوژقلاو )

 یا ( یءوتقلاو ) هدننزو رفعج ( بءوقلا ) برمشلا ربثك یا بوق و عقم
 بوق ءانا لاق روند هباق عساو نالآ وص قوح ردوسم هنسش هک | هددشم

 هدنماکنههعزانمای كنج هلیعص كنبو كفاق ( بوبقلا ) ءامل ذخالا ربشک یا ییءوقو

 نم اوبق موقلا بق لاقي ردهتسانعم كلا دایرفو و رغ بوشیرقیح رکسع
 بولیکح باتو بآ هلقمروط قوح تاو ةموصللا ن اوبخ» اذا یناثلا بابلا
 | كفاق ( بقلا ) یوذو هوا رط بهذ اذا اپوبق معللا بق لاقي رد هنسسانعم قلوص

 | توروس هتیرب یز یراشید یزآ هدننزو بیبح ( بیبقلاو ) هلددشت كنابو یحف

 ععس اذا رونما بابلا نه فوت لعقلاو دسالا بق لاق رد هنسانعم قعادر ڪا

 e لاق ردهتسانعم قماد رج و هلکلروس هنن رب یرب راشبد یز 1و هاا 7 هعقعخ

 تبلابق لاقع ردهنسانعم قعروق بولوص تاب بقو تعقعقو تتوص اذا بان
 1 قراو هجا نراق و لب ران تحف بیقو بقو س اذا لوالاو یناثلا باللا نم ابق

 | قد اذا عبارا پابلا نم ابق بیقو ابق هنطبو همصخ بق لاق ردهنسانعم قلوا
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 |[ هدننزو هباط ( تباغلا ) یبتنا هیلوا ردتقم هکیرح هفرطر یشاب هلبس تلعر

 تعاجو نوجیدلوا بيغ لح هنسانعم هدهو روند هرب كسیاو قربواو روقح
 نوزوا و هلتاهف ردردقم هللا هبیغ یراصا كرلنوب و رووا قالطا هیاسنا

 هقدنقوط راک زور هلغلوا زانو فیطا یک نازربخ یسیغراف لوق لع هغاررم

 حامر هباغ هروک هننای كساسا رونلوا قالطا هتنالوا هرزوا بارطضاو نالیم

 یا ةباغ ف اولا لوقت ودشفلوا هیبشت هب هفتلم هرم هکروناوا قالطا 4 ه رشک

 قالطا هنامروا يص نانلوا ریبعت كوب هباغ و هفتللا ةرهش اک ةريثك حامر ىف

 بودا فام هب هب اغ یالسرا زوای زلب ع رواوا یعات نالسرا فو رونلوا

 نوڪغيدلوا ددشو دن ندنرلنالسرا لوح رلن الس را ندا ت هدن آ رارپد هباغثیل

 (ةبايغلا)رددآ حضومرب هد زاجح هبافو هجا یا باغ تولز راغ فل هل اک لاق

 ىا "یشلا ةبايغ لاق روند هعيش ندا نارئو ریس یشیشرپ اقلطم هدنازو هبا

 هوقلاو ] ىلاعت هلوق هنمو رونلوا قالطا هیایغ هند كن وق نوڪ ذا هنم دّرئسام

 هل د دشن كنایو هدنزو رع»لا باص« ( رجشلا بایغ ) هرعق یا[ بلا هبایغ ف

 ( بایتغالا ) رونلوا قالطا هرط ندا ذوفن هدنتل ار ندنکوک كحاغا ردزأج
 هک ردهنسانعمكلیا لصف راد هنن اف و یواسم ندنسهسک ۱ كنهسکر هدننزو لاعتفا
 هدننژو تیج ) بيغملا ( هباغ ىع اا ددا هب اتغا لاش رون) وا ریبعت كلبا تیغ

 هن واخ شلوا ددااو بئاغ یسهجوق هدننزو نسحم ( بیغلاو ) هللاه ( ةيخملاو )
 هدننزو لعفت ( بیغتلا ) اهج وز باغ یا بیغمو ةييغمو بیفم ةارما لاق روند

 بیغت نالف لوقت ردهنساتفم قلوا دیدیا و بئاغ هلیلعف لاعا یدننک هتسکرب
 هدنزو یضاح ( بئاغلا ) رعش ةرورض ىف الا یییغن زوحمال و ,باغ اذا یعا

 ردیمسا كنين رغب E لهاک ردسا هد هنسن نالوا؛دیدبان و نان نسرولب
 هدعب بولوا لعاف مسا لصالا ف هکرید حراش هنع باغام يا هباغ دجو لاق
 ردشلوا مسا هدهنسن نالوا بئاغ قلطم
 وو رد دآ عضوم رب هدهفوک هدشزو بح هلیعط كناف ( بف ) € ءافلا لصف ۶

 ندنندم ردیمسا نطد رب ندنسهلس نادبه لود ىلع ردل وقنم ند هبا سن توقاب

 باوص ضعبلا دنعو رددیعس یعسا كموقم لوق لع ردیوسنم 6ا یفلا نادعس

 ىج رزقها هبودا ضعپ تروع هدننزو لیعفت ) بی رفتلا ) ردقلوا بق فاق نالوا

 زاردیا قییضت هلبا رلاینسن یک د رکج مزوا یروقو باش ردهنسانعم كليا قییطت

 هدنشزو با« ( با و ) بود الا اهج رف .تقیض اذا ابرفت 21 )۳ كيا لاق

 رده رق رب هدنساضق ناهفصا هدنزو راز ( بارف kS ةرب هد رق.دنق رمش

 ءاییک رد بای ربف لوق ىلع رد هیر رب ندننافاضم رب هدشنزو لایرج ( بایرف )
 ۳ و و ها RM aa a ام اس و ره aa سس ی عیسی سس ها ی سس

 ۲۷ لوا



 | هدننزوکمز ( یهغلا ) رونید هرادایرفو ویرغو شورخو هرعن كرکسع هدهیراحم
 | ناوفتع رونلوا قالطا هنلوا قلناوجو كلتکی ردتغل یخد ءابهغ هلدم كفلاو
 ۳ یهغ ف دار لوقت نوج#یدل وا رب + و لفاغ ندناع لاوحا هتساتعم باش

 لاقش ردهتسانعم نایسنو تاقغ هدننزو بعت ( بهغلا ) هلوا یا هنایهغو بابشلا
 | ابهغ ادیص باصا لاقب و هیسن و ةلع لفغ اذا عبارلا بابلا نم ابهغ هنع بهغ
 | هکردعسا هنسانعم ناکو كش هدننزو بیر ( كیغلا ) دمعت الب ةلفغ هباصا یا

 1 بویغو رولک تایغ یجردنرابع ندقل وا یواسم هد همش يفرط ينا سم ور

 هش نالوا دید و تاع نس ر ولی تبیغو ا یا بيغ هلم یذخا لوقت رولک

 8 ر ح راش كنع باغام لک وهو بیفلا ارو نم اونص تعم لاقي روند
 ب ردشفل وا فیفخم هدعب هدننزو ا زدم لیصا دوخاب ردلعاف یتعع ردصم ایوک

 نالوا هدنغلارا زریاب و راه كسکو بیغ و یک ینیدلوا هدنرهلک لیقو تیم
 ددان وبئاغ نسرولب رولوا ردصم بیغو رول وا قالطا هرب هح زود لقارو وا

 ( ةبويغلاو ) هدننزو باتک (.بايغلاو ) ریصف كابغ ( ةبيغلا ) هتسانعم قلوا

 ۳ E ( بیفلاو باغلاو ) هليمخ هرلنیغ ( ةبويغلاو بويغلاو ) هدننزو هعوعیش
 : ىلا باغ لاق هنسانعم قلوا دندنات و بئاغ رد راردصم هدرلن و دلیعف

 1 و باغ هرجا هتسنرب رخ[ هیت هل رسک تانیغ ( ةبايغلا ) نطب اذا

 ۱ ابایغ و ةبويغو ةبايغ "یشلا ىف "یشلا باغ لاق یک یسلوا بتاع كرك ذ هدج رف
 ٣ عاقسا ندنسهسکا یبەسکر ب هلیحف كنيغ هیغ و هيف نط اذا ةييغ و ابایغو

 3 بیعت هرزوا یهحو كلبا رکذ هلا یواسم ینحهلوا لعفتم و موم هدکدلیا

 ۱ ناتبالاو را عقاو زوس کیدلیوس رک | ردهنسانعم كليا رییعت و

 ۱ ۱ هيك كغ ( ةییغلا ) وسلا نم هیفاب هرک ذو هباع اذا ةبيغ هباغ لاقب رولوا
 هدح ایصم نکل 2 ندهعبقو هتسحخ ردع ون ءان عی ردهلعف ندانعم نالوا رک ذ

 تایحق هرزوا ینیدنلوا نایب افنآو ردموسم هرزوا قلوا مس ۱ لربك هبیغ
 ۱ ٩ هدننزو رکس ( بیغلا ۱ ءوسلا رک ذ و هبیواسو

 / هکهتسانعم نوبباغ رد رالعاف مسا عجج هلنیتحف ( بیغلاو ) هدننزو نامر ( بایغلاو )
 EE کرد خراش نوا یا بیغو بایغو بیغ موق لاقب ردیعج كبباغ
 1 هلَصا یتیدغلوا بلق هفلا نکیا ح وتفم ىلبقام بولوا ك رحاب ردعج مسا هربخا

 | نددینض اره رد ردصم هکردشفلوا هیشت هتسهلک ۱: 99 ظا تلالد
 حج بیغ هج رکو ردن وا كلا تلالد داصا ینیدغل وا تلق هدردصم و ردذوخأم

 تیغ هدهبابن,نکل هنلوا تین ردصم هدهلا بیغ ها نکل ردردصم دیصو.

 ۳1 هکرونید هیهود لوش دیصاو یک مداخو مدخ ردموسم هرزوا قلوا بئاغ عج
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 قلوا هلق یرلوق لئاو تن بلغت هلیئرابع ثنوم درلب عو یہا ردشفلوا زار
 EAE 4ق ید یراک دید ل تش 3 هک هد رد به هنب داتعا و لیوأت

 رولوا قالطا ه هاب قلیروق ید و هلیناونع لعاف مسا ( ةبلولغملا ) ردروظنم

 طاست هليهجو كليكي هدننزو لعفت ( بلغتلا ) ةفناكتم یا ةبلولغم ةقىدح لاش
 دلب ىلع بلغت لاقب هیلوا هرزوا قح هجو هالیتسا هک ردهنسانعم كلا الیتسا و

 روئلوا قالطا هنالسرا دزو برغا ( قالا ) ارهق هیلع لوتسا یا اذک

 ( بلغپ ) ردیرلبقل روهشم رعاش رفن جوا ندنردلیق لو بلک و دزا بلغاو
 هدننزونودج ( نولغ ) ردندنیمرضحم بیلک نب باغی ردندیماسا هدننزو برضو
 رب ز (,بیلغ و ) هدننزو ناتک ( بالغ و ) هدشزو باح ( بالغو بلاغو )
 بلاس ( بلاغ ) رددآ نوتاخرب هدننزو ماطق ( بالغ ) ردندلاجر یاسا هدننزو
 ءاشلغا هک هدشنزو قنلسم ( یشغلا ) ردیدآ عضوم ر هد هج هتوا ندرصم هدننزو

 هبیشک نالوا یلوتسمو یلاعو بلاغ بولوا ریکرش اکس اماد ردلعاف مسا ندنس هلک
 هدنسا ر وا یردروآ كرلناوج ون ربلد و هزات هدننزو درص هلون ) تل ) رونید

 ردیسه رفح رللک وک هتفشآ رار دبا رییعت نادحم ز هاچ ء ء| هرم راوی 0 نالوا

 * هسیا رد ردافو نبيع مقذ هاح رای * هلو کس كنوت و ىع كنيغ ردهبنغ یدرفم

 هلیئوکس كلونو یضف كيغ ( بنغلا ) * ردهکح همانا هراع؛ قشاع یا نقص
 هدننزو بولسا / بودنغلا ) :رشک ةينغ یااشغ لا لاقي روند ۵۰ ربثک تینغ

 هز کا قلاب هڪ کد نالوا هدنفا رطا كم وفلح هلیعص كلاد و كغ ) ةيدنغلاو )

 ههدقع ولفرط ییا عقاو هدنند فالید هدزاغوب هلیسهین هینش )ِ ناتدنغلا ) روند

 هزکحنآ یکیا ندبا هطاحا کید كجوک لوق ىلع رود هرازکحنا هج موب ینعی
 هغالوق ندرب ینیدلو تیابن لاقص هدنفرط یکیا كزوب ییعی .هدننتفکن دوخاب

 یجج كنهبدنغو روند هزکحا هج مو کیا یک زی نالوا هدنرزوا كرلکک هح راو ||

 ردهنسانعم تلط یلوکارف «دنزو لقص ياده یا | ببولا) ظ ۳
 سرف لاقب رونلوا قالطا هیدجک نالوا وک ارق و لظم تیاغبو هنآ ءایس كبو
 لوق ىلع ههنسک لفاغو رب ندهنسنرهو امه داوس دتشا اذا بغ لیلو بیبغ

 دیلب و نهذ دنک د وخات هل ه ره ندناعذا و كارداو شرور و شارتاو لیش

 ابےغ االف تدحو لاقي رونلوا قالطا هصخ( نالوا ناف رع رثا ةياوو و ناداتو

 قالطا هیلک و ههک نالوا فوصلارتثک ولک وب كنو ادیلب اجو الیقثوا القاغ یا

 هنراق نابغو ردلکد هبنتو و ردهنسانعم تلظ یدو هل وو فلا ( ناب ا) روتوا
 هر راپ كعرو بوزک هدقلوک ارق هدننزو لاعتفا باهتغالا ) هنسانعم نطب روند

 نح هاه ( هبمفلا ) بمغلا ف راس اذا لج لا بپتغا لاش ردهنسنانعم كعك



 | ندبلق مد نارو هکرونلوا قالطا هنتدح و تروس یأر یعو هنیدشا كبضغ
 براشع ( براضغلاو ) هدنزو رقعح ) برضغلا ) رد رابع ندنرارح ندا تاشت

 | براضغو برضغ ناکم لاق روند هرب را راجو راعرم ولوص ولتوا هدننزو
 هلیئوکس كن همه یاط و یرسکو ىحف تنیغ ( برطغلا ) ءالاو تبللا ربثک ىا

 ۱ وبشا هدمدنع بو یک یعقا روند هننالب 1 کتا هرزوا قیاور عارک ندتغل دا

 | رکذ هک هت ردفصم ردها همم یاظ و هله نبع هکندب رظءع یظفل دف ظفل ب رطع

 | ندهقوئوممالعا هک صوصلنا لع زالوا تباث تغل ها ا رک و حاراش یدک
 ( بلغلا ) ردمزال ندهمداصم هللاي و لقن ندنرب كتغل هبا هنتباور عارك نالوا

 ةبلغملاو ) هللا ( ةبلغلاو ) هلنيتحف ( بلغلاو ) هليوكس كمال و یعف كايغ
 | هدننزوکمز ( یلغلاو ) هدننزو یرفک ( یلغلاو ) هلیححف كرلمالو درلوم ( بلغم او

 كناب و یعض كمالو ىح كنيغ ( ةبلغلاو ) هلددصت كنابو هلنیتض ( ةبلغلاو )
 : قلوا نیکی هنرزوا هسکرب ردرلردصم هدننزو هیالز ( هیالغلاو ) هلیددشت
 | هبلغ لاقب ردن رابع ندکلیا دوهقم یآ هللردقو باو هوقو روز هکردهنسانعم
 هک هم و راک لغو تلخ ٤ سا ندوو ہرھق اذا یناثلا بابلا نم هیلع ب یافو

 هلآ رمو E e ( بلغملا ) روند لاج كلك ررولوا ید ردصم

 ۱ لوشو رود هب یشک نالوا انعمرب یک یتداع قلوا بولغم ی نالوا بواغم

 هل وا شقلوا مکح هلیسهبلغ هرزوا یرلاتمهو ندق نالوا یلداجت هکر وتید هب هتسک

 بلغم رعاش لاو ارام بولغم یا بلغم لحر لاق رولوا نددادضا هلتهح و

 | (بلفلا ) ردیف رعاش رب ندنسهایق لمع بلغمو هنرق ىلع ةبلغلاب 4 موک یا
 | بابلا نم الغ لحرلا بلغ لاقب ردهنسانعم قلوا لئویب نوغو هسکرب هلنیتخف
 قلیروق و قیص و روک یراجشا هدشزو ءارح ( ءابلغلا ) هقنع ظلغ اذا عیارلا

 مظعو دنلب كبو ةفث اكتم یا ءابلغ ةشدح لاقب روئوآ قالطا هیدجاب نالوا

 هتفارطا بولوا مظعو دنلب هک ایوک روئلوا قالطا هنسلوقم ریو هپت نالوا
 ءابلغ هبضه لاقت الثم رولوا شلوا فصتم هلتفص تيبلاغ هلغلوا یلعتسمو فرشم
 ةصاخ ءابلغو رونلوا قالطا هلق یحاص تعانمو تزعو ةيظع ةفرشم یا

 بلقت هل رتنک كمال و ف كن" ردفورعم هلکغد بلغت الاغ هکردردپ تعاجرب
 ندنعات كن مک هاتتسن یأی روند یلغت هدنتبسن ردقجةلوا طساق ن لئاو ۷

 خراش ردهلا رظن هنسهلسف قالطا ءابلغ و ردوفلق حوتفم یال ینبم هشاعتسا

 یرلتمضح هنع هلا یضر مظعا قوراف هلغلوا لرمشم قلخ هرو رم هلق هکر ید
 راع ندکمرو هنسن هلیمات هب رح هدکدلیا دارم كليا هب رج برض هرزوا راموس

 هطاصم هلهح ول وا و زاب هدنناب تا ادا ییفعض كیورمضم هلیعسا تاکز هل رلتخا

 زادرب
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 هدنزو نکس ( ضلاو ۱ هدننزو رویص ) بوضغلاو ( هدننزو فتک ( بضغلا ۱ ۱

 ىف كنيغ ( ةبضغلاو ) هدشزو هلتع ( ةبضغلاو ) هدننزو لتع ( يضقلاو )
 هد دشت كنهدح وم یاب جد هد ربخآ تردویساو هاب صد ) ةبضغلاو ( يعط كداضو

 نالوا و روند همدآ لاری نیغراط حیطلاب مبنا نارکس ) نابضغلاو (

 یک یرک ذم رونید بوضغ و هدننزو یرکس رونید یضغ هدننوم كراهغيص

 یاضغو هللرسک كنيغ روند باضغ هدنرلعجو هرزوا تلق هلاه روند هنابضغو
 هکلب هرزوا یاب تكحراش ردزاج هدالیبض كنیغ هدنو و هدنن زو یادت رود

 یضف و ردیدآ كغاط رب هدماش هدننزو نارکس نابضغ و رد رنک | یعض كایغ

 د ات یرهوح ردیسا یس رف كنو سک مان نیصا ن یربیح هدنزو و

 هلفلوا هفرعم هلتیلع و ردیمما كددع زوي ندنسی روس هود هدننزو یرکس یضف

 رد ضح هو یرب رحم هن وکو یدیشلبا تب ود زالوا لخاد نونو فیرعت فرح

 یای هک ندنظفل ابضغ نانلوا قالطا هئتبنم اضغ رجش یضغ ییدلیا رکذ ارز

 ردلکد یدوخ مالک كن رهوح رود زم رب رشن هکربد ح راش ردفیصعم رد هليا هرن

 یرسک كنیغ باضغو یبننا رد رالوق یباجزو هدیس ناو یناغص ندمالعا هکلب

 جزو زآ یزوک هک یسهلوقملاشاخ و راخوزو روند هثیش نشود هزوک ردع هل مص و

 لع رولوا ثداح هدننسیرد كزوک هکرددآ تلعرب صوصخم هزوک باضغو ردا
 تضصغو عمسک هیع تضصغ لاق هنمو روند سوط ناک كعج ناقح هدزوک لوق

 رددآ مضوم رب هدزاچ هدننزو باتک باضغ و کالا یاثلاو الوهج ینمک
 رولوا یه ردصم هکردهنتسانعع بضغو مشخ دوب هدننزو هباج ( بلا )

 دل رونلوا قالطا هدهبهنسن قجهلوا بضغ ثعاب یسهلک هیضقم کرد حراش
 كنءزمه ( باضغالا ) ردنرابع ندهن قجالوا ثعاب هنجو لک کیک هو
 بضغ هدننزو لعفت ( بضغللا ) ردهنسانعم كمروتک هبطغ یهسکرب هی نک

 هدننزو هیراقم ( ةبضاغلا ) بضغتف هربغ هبضغا لاق رد هنسانعم كليا ادیب

 كليا كلروک هدیکرت ماوع هکردترابع ندکلیا مغر هنرب یرب هک ردهثساتعم هام

 یا هتتضاف لوقت ردنرابع ندولماعم كحمدا باضغا یرکیدکی روئلوا ریبعت
 یا االف تیضاغ لوقت ردهنسانعم كليا بضفو مشخ هنر یرپ هبضاغمو هتعار

 نالوا نيام كفلیوا هللا لسانت تل آ هدننزو برقا ( ضغالا ) یضغاو هتضغا

 ت کوا : تام

 لوق ىلع ظیف و ردترابغ ندنسلبا نارو“ كبلق مد یتبم هتسهدارا ماقتا بّصغ
| mm 

 هدنمثاعمو تقلا هک رونی د هب هنسک لوش هدنزو یارغ ) ىباضغلا ( رونید هوّطع

 هنسهلوقم كاښاخو راخ نشود هزوک هک ایوک هلوا لاو ردک هدننرک انمو فالخ مه

 هکردشلبا قرف هلهجو و یظرغ هبا تضغ هدریاصب فلوم هکهیلوا ی ردیوزم



 إد لا ل نين ( ةيلتسفلا ) ردیرلقدلوا"فلخان یرادالوا هليرلخبا ارغاو
 4 أ ادج 4 رک رد هتسانعم قلآ بوکح یک ردنا بصغ یهنسنرب ندنلا كنهسک رب هدننزو

 ۲ أ ىا ) هل بصعهلاک هتم هع رنا اذا هنم *یفلا بلسغلاقن نوسلوا الره تركو
 ةبنسغ ءالا بنسغ لاق ردهتسانعم قعزو بورواص ییوص هدننزو هج رحد هلو
 عضومربو ردهنسانعمدادیو متسو لظ هک ردیفدا مو هدننزو مشغ ( بشغلا ) هروئاذا

 هدننزو سلع( برشغلا ) ردیوسنم هبشغهک ایوک ردندلاجر ءاسا ( یشغا ) ردیدآ
 ےک مادقفو یضامو "یرح كامبا هدنزو طیالع ( براشقلا ) رونید هنالتزا
 ۱ قح ريغ نم ندهسک رب ی هتسن رب دل وکس تك هلمهمداص و یحعف كنیغ (بصعلا) روتید

 | ا ءذخا اذا یناثثا بابلانم ابصغ "یشلا بصغ لاقب ردهنسانعمقل آ هللا رظو روز

 اروي وار وهقم هیک لوا هکر د هنسانعم كلا هبلغو رهف هدننمض هنسن رب هرزواهسکرب و
 كتب ردو هرهق ادا "یثلا ىلع االف بصغ لاق ردنرابع ندکقلشیا یهتسن لوا
 نی کما نفد هر كانم بوروا هحرک و نیزسکعا عضو هتغاید ینرالیق و ینرلیوت
 هرو و هرعش هنع لازا اذا دلبا بصغ لاقي ردهتسانعم كمت بولو هللا روز

 | (بلصلا)ردهبا همم نيغ لاتا یدن ىف لاتا الو عابد ىف نطع الب امشقو افت ۰

 | ( بصقلا ) د هیسک نوزوا نالوا مادنا برطضم و یلس هدننزو بلطق |

 یرزمرق كبو رونبد هئالسراو رونبد هزوکا هلییوکس كنهمجم داضو یعف كنيغ ||
 ۱ هلیس هدایزورونید هب هثسن یرمرق وق ك دوخاب هتسانعم ةرجلا دیدش روند دب هتسن

 | (بوضعلا)رک ذیس اک دنسانعم نابضغ رولوا تقص بضغو روند هیایق نیچلاب ك
 | نالوا دانعشخو نیغراطو رونلوا قالطا هنالسراو هزوک | یندو هدننزو روبص
 بوضغ ةارما و بوضغ لجر لا رولوا فصو هثومو رک ذم روند هیسک
 قالطا هب هقاح وله رهح دب ول زو نکرح و روند هالي نالوا ثیبخو سوم كو

 هدننزو هرغ ( ةبضغلا ) نود هتروع نالوا هرزوا روک ذم فص و كلذك روتلوا

 | كنسیک غاط و كيك ولشاپ و روند هایق نیچلاب نالوا تخهو بلص یتدوب
 دزوک ضعي و روید هناقلق یرلکدزود ندنسیرد هود كرلب عو روتند هتتسپ رد

 هدیه شیش یرلقابق هک روتید هزکجنا هج رمو قلخ نالوا دنغابق تسوا
 هدنغلارا یرلزونوب لزوکا و روید هتسیرد كشاپو هنسیرد قلابو رونبروک
 قایاط هلیعف دداضو كيم ( ةبضغلاو ) هلنیتف ( بضقلا ) روید هبیرد نالوا
 نم هربغ ىلع بطغ یا هل بضغو هيلع بضغ لاق ردهنل انعم كلك همشخو
 اسم ناک اذا هب تضغ لاو ایح ناک اذا بارلا بابلا نم ةبضغمو ابضغ هلجا

 حرف E تاهما و هد راصت نکل ردشلبا لشء هلیاونع میسک هح رک فوم

 هتسانعم قلتغزاط رولوا ما بضغو یدنل وا ادتقا هرلنآ هلفلوا خوم ندننازو
 سس سس ےس س ج

 تا



 یا
 ۱ : ان ۱
 ۰ ____________ سم

 یربخو را الصا هلوا دیدی ىر قانو ۲ بودی ه,دیعب دالب هکروتلوا
 ضای قلطمو روند هتقو حایص هدننزو مرکم ( برفلا ) هیلوا موو ی

 ندودنک یش نالوا ضابب رب ره رو لوش دوخاپ روند هنس

 راپح هلغلوا ۳ ندا لب راکپ رک دوخ رولوا ش یصقا كساب هک هوا ضیا

 ر ندیا ا ا یلاقصو ری وک E العا كنعاونا

 بیرغ وا لاق نوحا نکات رولوا فصو هشر نالوا هایس كىو رونبد همدآ

 [ دوس ببارغ ۱ یاعت هل و اما و دولک بارف یيج داوسلا دن دش یا كلاح یا

 ندنمالک رهاظ كفل وم هک ربد ے راش مدقت ال نا ول الا دیک و نال لدب دوسلاف

 لئاق کا ندهیرع لها نکل رواوا مهفنم كلبا مدقن یدیک أت ا

 راهظا :ردعطا ناب هدزوا قلوا یف یم یظفل دوس وا 3 فدا
 بی رغ نيت ) برغلا ( رول وا لفشم یدک ات هدایز ها وا ررگتم هاب راتعاراعضاو

 ( ییارفلاو تابرغلا ) ددیدآ مضومرپ برغوبیرغ یا برغ لجر لاقب رد هنسانعم
 (بارغیمنو) هدننزو ذفنق ( ببرغلاو ) هدننزو تابرق ( تابرغلاو )هيك دریغ _
 رود هننام کد لا هدنزو هب ( هب رغلا ) ردیدآ میخ اوت دو هل رسک كنون ۱

 N یک و ی ی ی هاب ی ار

 كنار ( براغلا ) نوهکیدلبا رارق هدندنع یحاص بودیا لوادت هدنبب راوشموق
 هنس انعم لهاک روثل وا رعت ا هکر وند رم كنکروک ییا كنه ود هلل رسک ١

 یکار یرالو هدنتقو یعر هکرونبد هنغلارا ینویپ هلی روا كنءود لوق ىلع
 كبراغ ىلع كلبح مهلوق و نوچغیدلوا مسا روک باروغ ج ردپا اقلا اروا ۱

 تایانک فو ةیابنلا ف لاقتیک هرب كکيدلید نوتاخ یا ینعی تنش ثیحیهذآ یا

 دقعب كسم ال و كوسم رض ةهقلطم لسم تنا یا كراغ 1۶ ۱ ۲
 بتک هکهتن ردقوقوم هتل هلغلوا ندنسینا" مسق كنهبانک رو نم ریبعت نکل جاکلا

 هیشت هلآ براوغ ردنرابع ند رحم جاوما "یلاعا ءالا براوغو ردط وسم هد هيهقف

 ۱ قلوا یخ یدارم یانعم بولوا ضماغ مالک هدننزو همارک ( ةبارغلا ) ردشش وا

 ضع اذا سمالنا بابلا نم ةبارغ مالکلا برغ لاق رولوا لامعتسا هنسانعم

 [ نیب رغم مکیف نا ] ردیعج تنسهلک برغم هدشنزو نوئدحم ( نو رغلا ) قخو
 مسو هيلع هللا ىلص مرکا ین مظعا هجاوخ ندنظفل نيبرغم عقاو هدنفیرمش ثیدح

 نایب هلی رابع | نا ف درشت نيذلا ] هدن راک دلبا لاوس مارک باجا هنرلتیضح

 ندبسن دیع دوخای ردیفدلوا لخاد بیرغ قرع هرلنآ هيم هجو رلیدروټب

 لیوستو ما هلا انز هرلن آ دارم ندبنج تکراشم هک رد ح داش ردینبم هنب رکٍدلک
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 اوا ده و فاع هدننزو دومف ( بورغلا ) ردنا تیر ندامرخ
 لاش ردهتسانعم قلوا دیععو باغ اذا لوالا بابلا نم ابورغ مجلا برغ لاق

 که رغو ردیمسا كغاطرب هدنبارت ماش هدننزو رکس ( برغ ) دعب اذالح لا برغ

 (با رغتسالا) ردزناجهد هلبا ار فیق ردیدآ وصرب عقاو هدننات كغاطلوارد ها اه

 ىلع برغتساو لجرلا برغتسا لاش ردهنسانعم كنوک هلیهجو هغلابمو تدش
 مسالا مولعم هدننزو نسسحم ( برفلا ءاتعلا ) كصتلا ىف غلاب اذا لوهجلا ءاتب
 Te هب رغه ءاقنعو ب رغم ءاقنعو ردیسا تشوقر مس لوهجم

 هدناربط هک ردش وقرب لوا ضعبلادنعو هلتفاضا ردزناج ید برغم ءاقنعو قرلوا
 هبانعم رب هرو نم هک دوخ اب ردا ناربط زاردو رود كب کردیا داعیاو با رغا

 قیاود یلک نا هکر بد ح راش یک هیهاو تاریبعت ردندنلیق ظافلا نایلوا لاد

 است ىلع یریثا ناوفص نب ةلظنح نالوا سر لها ریمغپ روبزم رتاط هرزوا
 بوخ یتقلخ و كلر و نوزوا تیاغب .یندرک ردشلوا ادیب هدننامز مالسلا هیلعو
 فداصتو ناربط هفا رطا اجماج بودا اويا هدغاط مات خو یدا شوقرب مطعو

 بودا زاورب هن هداعلا لع نوکر یدیا ردا دیص یشوحو و رویط ییالیا

 یریغص لفط رب ندنهرشو عوج ترارح هلغمانوا سرتسد هراکشرپ الصا نکل
 هدنرک دنا اکتشا هس رلتیضح هيلا راشم ریمغب بوک ییاا هلکلیا فاطتخا

 یدوحو بولوا سوم لسنو كاله بولوا رایود هیوام” تفآ هلکیع | اعد د

 ردنشلوا لثم بر #* ءاقتعلا A تراط هدنقح دات و باغ رددوا دوح وم 5

 - رو رول زم اه هرزوا ینیدشلوا رک ذ هدرارالا عیب د 5 ج زنم

 العو لح قح ترضح هدعد یدا یثید یسیدنک بولوا ادیب هدننامز یسوم

 رتکتم هکدتک و ادي لسان هلغلوا تفح بودیا قلخ ید كکرا رب کآ

 هلکلیا ضرعت هنایصو لاقتنا هزاجحو دح هرکصندننافو یسوم ترضح بولوا

 ةتاشت ا راترمسح یسعلا ناتس نب دلاخ .نالوا تقو ربمغپ هلکلءا لافتشا
 هاقنع ندشدلوا زارد ی اما زاورب همدع ةنايش [ نغلوا یرلاعد باشن

 فیصو هلا برعم ندنکیدلبا دیدن ات یراکڈ دوخاب پارغا هدنا ربط بوشد

 ناوسن ءافوو ینابای لوغ ردندنلسق ظافلا نایلوا قیاقح ضعبلا دنعو رد_دغلوا

 زوا رارد ید كب رسو ار مس هدیسراف هشوق لواو یک نامز ءاتبا تورو

 ع لاز نالوا یرد نرسر یسود رق هد همانه نوچفیدل وا OEE كشوف

 هدنس هع رک [ لییابا اربط ] یرلترضح همرکعو ریرح وید ردیسهدرورپ كروب زم

 قالطا ههّیهاد ولوا برغم ءاقنعو ینا ردشلیا ریش د هلا برغم ءاقنع یلیابا

 قالطا هبروع لوئش د وخأت هب هفناط لوشو رونلوا قالطا هتشاپ كن هبنو رو وا

 هک رول وا
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 هزات نیزسکم روتسوک هشت ٣ک روند هبآ مش لوشۆ رود های و ین رق سنج ریو
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 اذآ لجرا برغا لاش قرالوا هايس یرالیف كناطعا راس ردنرابع ندقمراغا

 لاق ردهنسانعم قلوا دنشم ییحوو درد كحورجم و هتسخ و هغافرا تضیا

 شنا ازسان و ا هیسکربو هعج و دنشا اذا لوهحا ءاتب لع ضيرملا ب رغا

 حرق عینص هب عنص اذا اضیا لوهجلا ىلع هيلع برغا لاقب ردهنساتعم نزلشیا
 ىلع سرفلا برغا لاق ردهنسانعم قلبای هنسهرهح ینهرغ نالوا هدّنل | كناو

 رفس و ريس هبهدیعب راید هدننزو لیعفت ( بیرغئلا ) هرغ تشف اذا اضیا لوهعا

 تبرغ لاق و دالبلا ف نعما اذا ابرغت لجرا برغ لاق ردةنسانعم ق

 برغ لاق ردهنسانعم قلوا دید و بئاغو دیصلا بلط ىف تنعما اذا بالکلا

 لاقن ردهنتسانعم قمروغوط رلنالغوا وله رهج ضایب نوناخو پاغ اذا شحولا
 هنسانعم قمروغوط رانالغوا ول رهح هايس و ضي نيب تا اذا هنالف تبرع

 رد حراش دوس نين تنا. اذا ةارلا تبرغ لاق رولوا نددادضا ةلقلوا
 دا رفنالالع یعوت ره هسخو ردهنسانعم كا دیلوت ند رب یت و ییا بیرغت لصا

 ینیدلاق لح هتدض هلغلوا دحاو یانعم هلتهحو ردلکد هنتسانعم كلبا دیلو

 ببیرغتو یبتنا زلاق هلاقم هدقدلوا نوحا هلازا یسانب هدلوا یانعم نکل رد راکرد
 لحرلا برغ لاش رد هنسانعم كليا لک ا بوردکرب ییعارقو یراق ناغای ندکوک
 رده هک هبسسک كنار و ىف كيم ( نابرغملا ) هلك اف عيقصلاو لا مهج ادا

 ردقج لوا یونش برغم و نص برغم دارم هک ردتهج ییدلیا بورغ شنوک
 یطاب هک ردتهج كج هیلیا بورغ شنوک ردناکم مسا هدننزو قشم ( برغلا ) ||

 كي.( نابرعغلا ) رونید هتقو كحهدنا بورغ شنوک هکرولوا نامز رووا ریبعت
 تانا رغم هدنعج روند هو و ثكح هدیا بو رغ شنوک یدو هلل رسک كنارو ی

 كملوم امورغ دنع یا اهتانایرغم و امنایربغم و سما برغم هتبقت لاقت روید

 قرش دارم هسرونلوا رک ذ قرەلوا درفم قرشمو برغم هروک هتنای هدراصب
 قرشم«نیض و یوتشادارم هشروتلوا دارا هبه دن کر ا 8

 ردزاو قشم ناسکس زو هدرا نبض قرش هلا رش ق
 قشم كن وک ره هسر ول وا رکذ لیس هی عج کاو ردهرزوا لاونمو جد برغم

 نامز مسا ارز ردرغصم ندنربغ كنس رکم یسک نابریغمو رولوا دارم یب رغەو
 تانابریغم هدنعج ردشفلق ربغصت ندنظفل نابرفم هک ایوک رد رغصم كنظفل برم
 نونو فلا هدهماقم ید یرکی یریرحنو هلرابتعا ثلاوئو یاوئو قیاقد روند
 شنوک کروند هرجش لوش هلتسن یاب ( یرفلا ) رووا دع ندداوش یقالا
 ردیمسا امرخ عوترب و هیلیا تباصا ینرارح و عاهش اکا هدنامز ییدلیا لوفا

 طب تم
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 کرتردندآ رج رب هلنتححف ( برغلا ) برغلا لبق نم یتا اذا لجرلا برغت لاقت

 7 روشد هیارمش و رربد راد دییس هدیس راق هک ردب رک ید قاوق هح آ

 روند هب هلاب و ماج ع ونصم ندشموک لوق ىلعو هنسانعم هضف روثىد هتشموک و

 كن زوب ا ضم ر صوصع ے:وسق نویف برغو روند هخ دقو ةو

 رونید هنوتلآ و ردنک فعیس هدنمسق هود رولیکود یرالیقو یرلیو كنبزوک و
 كي وص شقوق و رونید هبوص ندا رطاقت هنغلارا یوق هلا ضوح ندهغوقو

 لوشو روند هنتلاح كلل وک نالوا هدنزوک كنآضهو رونیدهنسهحمار كروماچو

 میس و ةفاضالب برغ مهس هیاصا لاقب هیلوا مولعم ینیدنآ ےک هکرونید دقوا

 لاقت رد هنساتعم دادوسا قمرارف برغو هیمار یردال مهس یا اتعن برغ

 هیدیدشت كنایو یمض تیغ ( یبارفلا ) دوسا ادا عبارلا بابلا نم ابرغ "یثلا برغ
 ( بارغلا ) ردیما مضومرپ هدنلوو یصمو ردیدآ هعلقرب هدنعو ردیسا امرخ عورپ

 ةب رغا ) ردیخ یناسغلا ىلع وا بارفلا یبوم نر دمع ردنداقلا هدننزو دادش
 . ریسیعت راهراف و کنز هک روید هناد وس تي رع هدننزو برطلا« هبرشا ( برعلا

 روتلوا قالطا هیسک ج اقرب هدنلهاج ه رغاو ردشغلوا هیشت هبارغ هدنول روئلوا
 ن كيلس بابا ن ربع وا هيد نن فافخ دادش ن ةرمنع "ردرلنو هک یدبا

 هک ردندنیعیضحم ماشه وبشا نکل ردرلهتسک ماد طیعم یبا نب ةبقع نب ماشه هکلسلا

 نا نی رمعو مزاخ ی هلا دبع ندمالسا لها هب رغاو ردشایا كاردا یتتامز مالسا

 بقلم هلسقل ارش طبأت و قوا نب رطمو بهو نب مشتنم و فرطم نب ماه و ربع

 هب هتکماو لیابقو ءابآ اعطق كزجاح ردرلهسک مان زجاحو یرفتثورباجن تیاثنالوا
 ( بارغالا ) ردرلبوسسنم هبهنکما ییک و هلبابق و ءابآ ییک یرارناس ردقوب یتبسن
 برغلا اونا اذا موقلا برغا لاقي ردهنساتعم كلك هاتم برغم هلیرسک كنءرمه
 توسلوا هراس ءایشا رک و مالک رک ردهتسانعم كليا ادیب هتسن ردانو بیرظرو
 برغا لاق ردهنسانعه قمردلوط و بیرغ” یشب ینا اذا لحرا برغا لاق
 لاقب رد هنسانعم قلوا یحاص لاح ماظن و ناماس و زاس و ءالم اذا ضوا
 دل وا ولقل وص نع كت رکس قوح تاو لاح نسحو هلام رثک اذا نالو برغا

 بکار و هیرج رٹکا اذا سرفلا برغا لاق ردهتسانعم كم رکس زارد و رود

 برغا لاقی ردهنسانعم كلا راغلا ردق هجلوا كاله بوالتح یتآ یکهدنل 1

 لجزلا برغا لاقي, ردهنسانعم تلوک قوح كبو توع نا ىلا ءارحا اذا هسرف
 ادا نالق برغا لاقت ردهنسانعم كليا رفس هبهدیعب رایدو كحضلا ىف لا ادا

 ۱ یرللیف | رهاظ رد هنسانعم قع راغا یرلرب قصفو قتل وق نابهرو دالبلا ق نەما
aنیت تک  
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 مس هباصا لاق ردزناج هد هلنییصف هدنو هیلوا مولعم ناتا هکروند هفوا لوڅو

 هلی كنبغ ( بارغلا ) هيمار یردنال یا تعنلا ىلع برغ مهسو ةفاضالاب ب رغ
 هغرق بارغو ردشلیارا رکت ینوب فا وم یکی عا كج قر وند هنیرپ نیکسک كيش ره

 هسک كنيغ رولک نابرغو هل اه رولک هبیرغاو رولک برغا یمجج روند هتشوق
 صوصخ هنسهلببق ینغ بارغو رولک نیارغ با عجو هلی كنیغ رولک برغو
 هراقوهب ولط ناغای ندکوکو روند هنزرعا كن هثلاب سافلا بارغو ردیمسا كسرفرب
 هدقشهد و ردیعسا كغاط ربو ردیش یناهفصالا دمع نب دجا ندنیادحمو روند

 . هنفرط ره كنکک هسکا كشابو رددآ كغاط كسکو رب هدنبارت هتدمو عضومرب
 ۱ ۳۷ ناو رونبد هنمقلاس كنشع یباغا كاوسم ریربلا پارغو روند بارغ
 هک ردیرلج وا یغاشا كنم رکک هجوا یکیا كنەود روند نابارغ هلیس هینب هشت

 ردششوا قالطا نوچغیدلوا نیکسک ردرلشلک یرغوط هنبناج یرقوب كغلیوا
 ندکک هج هقفوب ییا نالوا هدنفرط یغاشا تلکک هقفو یرکدید هشارف دوخاب

 ند رلکک هجرویس ولفرط کیا هکرولوا هدر بدوا تقلب وا ییا

 یسیروای هکراراراص ینسهم كنءود هک ردیقراص عونرب ( بارغلا لحر ) ردترابع
 كي هدننمط هدام رب راس ای شاعم هيسکرب ربرع هک ردندانعمو رملوا رداق هکما |

 با رفلالجرو رارید بارفلا لجر هيلع رص هسلوا ضراع تنمو هقاضمو تدش

 هرد کوک و یسهعطقو قاس رارید لالیرطآ هدیربرب ناسل هک ردیدآ تاب سنج رب

 كنوب نکل رونلوا ریبعت یتوا لالهو یغایا نوغزوق هدیکرت رولوا هییش هنتوا |

 رانلوا الم هنتلع صرب راتوط یرلمخم هییش هنمخم سنودقمو پولوا ضایب کج

 بودیا لوانن هرکصندکدلیا طلخ هللا لتسغ و حس مهردرب موب لک ندمت وب

 اکا اضعبو رها فشک هباتفآ یرلعضوم نالوا صرب بورتوا هدنسوش رق كسمشو

 ناه رلهیارد بویمحا وص هدلالوا و رردا هفاضا ید احرق رقاع مهرد/عید

 عفدرلوص یراص بورابق رلعضوم نالوا صرب كدهنوک یعجوا ییابن نوک لوا

 قلقاريا لينوكس كنارو یعف كنيغ ( ةبرغلا ) رولوا عفدنمهیلکلاپ هرکصندکدلیا
 ردهنسانعمقلوا رود ندنطو هلي درلیغ ( ةبرغلاو برغلا ) ردهتسانعم یوو دعب ر

 ( بارتغالا ) هنطو نع حزن اذا لوالا پابلا نم ةب رغو ابرغ لح را برغ لاقب

 لجرلا پزنغا لاق رد هنسانعم قلوا رود بولیکح ندنطو هدننژو لاعتفا
 برزنغا لاقی ردهنسانعم كلبا جوزت ییربغ ندایرقا و نطولا نع حزن اذا

 بولوا ادج ندهنسنرب هدننزو لعفت ( برغتلا ) براقالا ربغق جوز اذا لحرا

 قلوا رود بولیکح ندنطوو دعب اذا هنع برع لاقب ردهنسانعم قلوا دیعب 1

 هححجچجچجچجچجچجچجچجچ ست
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 زا یتیدناب شنوک هک ردهنسانعم برغم هدننزو برح ( برغلا ) ردموسم هدنسهدام
 لا :هاراو لالا رک ذ هلغلوا یمسا كش قرش لصا ردیلباقم قرشو ردتهج
 رد راردصم لصالا ف ردینبم اکا ید یلباقم ردشفلوا هیعس ناکم رسا هلیسهقالع

 كيك برغو ةيرفم یا ةيبرغ یه لاقب و برفلا یا برفلا لها نم وه لاقي
 رد هنسانعم قلوا هغرالآ و اوبهذ اذا ابرغ موقلا برغ لاقي رد هتسانعم پاهذ

 ندبتآ یانعم روسلوا قالطا هنلوا كئبش ره و یعت اذا انع نالف برغ لاق
 كن هتسنرب و هدحو هلوا یا بابشلا برغ لاقی رولوا ولتدح انداع هک ردذوخأم
 ردلعاف یتعع ردصم یک یال كنهرنو یرعا كحق رونید هنفرط یرویسو نیکسک

 لاقش ردهنسانعم ی كانیکسک و ردشفل وا قالطا نوجغیدلوا براغ هدهبیض

 طاشنو برط برغو ةدح یا برف هناسلق لاشو كتدح نم یا كرغ نم فک
 هدصوصخ رب كمك زاردو رود هر قاریا كبو طاشن یا برغ هب لاق ردهنسانعم

 وض و یداع اذا ابرغ هرفس یف برغ لاق یک ىدا رد هنسانعم قمازوا كب

 هرط لوش نالوا هدزوک و رونید ههخوق كوي و هتیساتعم هوار روند هنمولط

 یک دوش رولوا راقا شا بوتلوص اعاد هلیبس هضراعو تلع شعب هکرونید

 قح هقآ یش شاب زوک و روند هنشاپ زوک برغو رول وا رییعت ولن اغل ریش هزوک لوا

 روند ۳ بو ابق ندزوک كشاب لوق لع هنسأاتعم عمد یار ج روید هرب

 كناسنا هک ردیمسا هلویس عونرب و دونی هتشاو زوک و هارمش ناشط بوانقو
 هکهلوا مولعم ردا روهظ هدنراکیپ كزوک هکردیسا مرورو رولوا ثداح هدنزوک
 ثدح هدنراکب دزوک یرثکا هکردنیبم هلاتلعرب زکلای یظفل برغهد هبط بتک
 ندلخاد دوخای راقا بولیشد ندجراخای هدقدلوا عقب هدام هدنآ ردنابجرپ ردیا

 تلعو هعهاک و ردا تدوح هن هخدلاق "یشرپ بوق او راقا ندنورب بولیشد

 كروسان هددعقم لاح هدزوک كتلعو ردیا قرخ یعشج :درپ تح رونازوا بوویب
 نوچغیدلاشوب بولط اناد راردبا قالطا نتالم و غرف هکوب رابع ردیک یلاح
 رون د هنیاب و تب وطر كک و رکوتو رد هنساتعم قلاغوح دل رک و هد:رعآ بو یہنآ

 ندنا ردیسا درهش لنکیو یربارب هدزاجو روند هرب كج هنلک | كرکوت هد ٍعآو

 هدننیدح [ قلا ىلغ نیرهاظ برغلا لها لازبال ] رلضعب راردیا ذاا نارطق
 هدندنع رلضعب هکر بد ح راس رلیدید ردکع د زاح لها هک ردرو زم رڪش دارم ند

 تکوش و تدح لها ضعبلا دنع و ردعقاو هدزاج برغ هکر دماش لها دارم

 برع دارم هک ر دکید ولد لها لوق یلعو ردازغو داهج بابرا دارم هکردکید
 نالوا دناع هدصح ندداوص و ندیوق نالوا لرمشم برغو یبننا ردیسهضاط

 رونید هنغریوق كزوک و رونید هنآ ندرکس ولقلوصو كرکوبو روند هتنوک قس

 كزوکو



 هزب كمدآ نالسف هک زتندانعموب امو كرتو امو مههاج اذا موقلا زازا ما لا
 هدرب كجد روک نوکره هکلپ ردلکد زلک نوکر ر ولک نوکر یاسحاو هیطع

 لاقب ردهنسانعم ققوق بولوزو لغمروط تا بابغاو رارید هژاطع انشال نالف
 تاب اذا نالف ادنع بغا لاقب ردهنسانعم كلهجک هدربرو نتنا اذا ملا بغا
 نیا وص یروشآ نوک ردیعح کړ یف كنيغ ( باوغلاو ) لاب ددشت ( ةباغلا )

 ) بغلا ) امو شک زی و امو تبرش اذا بالوغو باغ لبا لاقت روشد هراراوط

 هح رفاو ندهراق هک روید هنب زالطو هنس هغلاط نیقساط ۳ کد يعط كغ

 رولک بایغا یبج روند هرب روقح و نرد ی نا هردو هیلیا دم كدهرب قار 1

 هدصوصخ رب یتعی كلبا كرت یهغلابم هدننزو لیعفت ( بیبغتلا ) هلع رولک ببغو

 اذا ةحاللا ىف تیغ لاقت رد هن انعم قعوط هخدل وا نامه بولغا طارفا و هغلابم

 اذا بئذلا بیغ لاق رد هنسانعمقعاق پوهرواقندن زا وب كنوي دروق وام غلاب ۲

 ) یغلا ( مع عفد اذا موقلا نع ببغ لاش رد هنسانعم كيا عفدو هاشلا قلع ذخا

 ردیدآ ملص رب هدنیلهاج هدننزو بکیک ( بغبغلا ) رونید هنالسرا هدشزو بکم

 ربعت قاقص هد راهسک زوم زا ققراص نالوا هد آ كن هکح 1

 هدینا یانعم ا بغبغ هلن حد ) بیغلا ) ردندآ كغاط كجوکر ناو رول وا

 ردیسهنک ك رعاش مات د وعلا نارح هدشزو بارم ) بابغ وا ( ردفدارم

 هددنندم هدننزو ریبز ( بیبغ ) ردبقل ثراخا نب ةبلعث هدنژو بار ( بابغ )

 ةا تانک تست ا ( بلا ) ردیسا هیحانرب هددماع و رقدآ عضومرپ

 ض وصح هنس هلق کشف ونب هبغ سالو فلاو هنسانعم شيع ٌةَعلب روید هکلربد

 هکرونید هدوس لوش هدننزو هبیبح ( ییفلا ) ردیعسا یسیروای كنشوق لس وطرب
 هلوا شلبای هدشاب بولیغاص دوش هنرزوآ ید ماشا هدم توایفاع ندای
 هنلوا كرت بولیغاص نوکرب هکرونبد هئویق لوش هدننزو هبظ» ( ةرغملا )

 ةديعب یا بابغا هایم لاق روند هروص نالوا دیع هدننزو بابحا ( بابغالا )

 هتسانعم روز تداهش روند هننداهش نالی هلرسک كنیغو يف كنات ( ةا )

 ةلعفل یهو [ ةبغت ید ةداهش لبقنال ] یرهزلا ثیدح ق ةيالا قو حراشلا لاق
 لیعفت هبغت سپ دسف اذا "یشلا بغ ىف ةغلابم ببغ نموا غلاف بئذلا بیغ نم

 لامعتسا ید قره واسا هد هنسانعم كليا تداهش هرب نالي رول وا ردصم ندناپ

 هدنمزاهل كنابنا هک روند هرجا یق لوٹ هدننزو هرج ( ةبدغلا) یدیلوا

 (بدغلا) رولوا هدکیک یرویس نالوا هدرب ,ینیدل و تیا تک هدنتل [ قلوق نعپ

 قوچئرلتا قلابو ولهدوک نیلاقو یرموب هکزوند هیسک دنمون لوش هدننزو لتع

 بدنغ رغ كف ( ةيدنغلا ) ردیدآ مضومرب هدننژو ءا رحم ( هابدغ ) هلوا
 حس جچججچجچجچجچجچجچجچجج ۱



 ۱ م 0 بیع يج كنهع ياسا لو متعاج هصاخ مب را ن

 | هليعف كناب و یرسک كع رولک تاسعو هدنزو بایت رواک بایعو هدنزو

 | یالتاهوردو ردص هبیع نالوا ید رقم سپ زوالوا قالطا هبولقو رودص بایعو

 بايع و ردندنایانک ویو نوجغیدلوا یوتحم ییهببخ رارسا و هیفخ راض رووا
 ردلعافمسا ندع ( بیاعلا ) هنسانعم قدنم روند هنغخوط ج الح قرهلوا د رقم

 نم هيف امرثخ اذا اع ءاقسلا باع لاق و روتند هد وش نالوا ظیلغو یوق كىو

 ردلعفا دوخای ردلیعف ینژو ردبدآ عضومرپ هدنع هدننزو بدنج ( بیعا ) نیا
 درب هد رو زم نزو یربغ ندتسهک بیلع هدنت نوهدام بل فوم هکر بد ح راش

 بولوا ضقانت هسلوا لیعف ید یسهگ بیعا وبشا سپ یدفلیا قت وید ردقوب
 یدا مزال كليا رک ذ هدنناب ءنمهو

 ةبقاع كنهنسنرب هلدندشت كنابو یرسک كنیغ ( بغلا ) 4 همجلا نيغلا لصف ۶
 یروشآ نوک هود رولوا ردصم بغو هتنقاع یا مالا بغ لاق روند هتماحاو

 ا تعظو امون تدرو اذا ینامثا بابلا نم ابغ:لبالا تبغ لاق هنسانعم كمك هیوص

 قیاقح انعم و هکرید حراش ردهنسانعم تک هتبرایز بابحا هرکرب هدهتفهو اموب
 ابغرز] ثیدلا رف هو ررلمعتسم هنسانعم ترایز یروشآ نوک نکلا ردند هیعرش

 یرصن نسح لوق فوم لوق هد هام نکل ردشاغا غیز هداروب فوم [ ابح ددر ۱

 2 وبسا لک ىف سا لاقو مایا دعب اراز ءاج اذا لحرلا بغ لاق ردتبشم ینیدلوا
 یروشآ نوک بغو یعنا ردشغل وا هعس وت نکل ردذوخأم ندر و زع یانعم هخ رک

 هنذخا اذا ابغ یا هيلع تبغ لاق ردندنوب بغ یاج ردهنسانعم قعوط هقتسا

 هنعاحماو تبقاع كنهتسن رب ید وب هلیحف كنيغو كيم ( ةبغملا ) امو هتکرتو اموب
 ( بویغلاو ( هلیحف كنيغ ) بلا ) ةقاغ یا ةبط ةيغل مالا اذهل نا لاقشرونید

 بغ لاق رد هتسانعم تكمحا یروشآ نوک وص راوط یدو هدننزو د وعق

 هنن رایز بابحا و امو تکرب و اموب تبرش اذا ییاثثا بابلا نم وبغو ابغ ةيشاملا

 رو امو مهءاج اذا موقلا نع رتازلا بغ لا رد هن اتع كلك یروشآ نوک

- e TCS ۲ ۵ دو 

 | شنا اذا محلا بغ لاقي رد هنسانعم قوق بول و زو هلقم ر وط قوح تاو امو

 دی ور * لثلا هنمو تاب اذا اادنع نالف بغ لاق ردد تخاتقم 2 کد رو

 هل نلد رپ هلا ناتو لهم هد راعشا كکيدلیا مظن عب بصلابا * بغي رعتهلا

 تیذهم یک کرک یدنس بودا روص نامز ندنرزوا هک ا دنا هراکشآ پودا

 روئلوا برض هدنشرعم كليا هلع درتو ینأت لانعتسا هدهدامرب نس هليا مو

  هننغا لاق ردهنسانعم قعوط یروشآ نوک هّتسا هل رسک كنهرمه ( بایغالا )

نوک هب رابزو امو هتکرتو امون هب ذخا اذا هيلع تیغاو ۳
 3 ردهتساتعم لک یروشآ
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 ردلکد تولعنف ردٽ واعف یزو هروکح هفل وم هکر بد حراس رووا لاعتساإ

 كنیس هکر دل وقنم ندنوطالفا رولوا یزوک یتلاو یغانا نکس كکجروآ و
 نالوا سیر تب قامت هتمکح رولوا ناق كب كجمرواو رولوا صب هرح كپ یمتق,

 هلیعف كفاک و كليع ( :انکعلا ) ردشملوا قوسم قزر ةفلك الب هعناق كب قولخحم

 يع ( ءایکتعلاو ) هلیاه ( هوبکتعلاو ) یوکس كنوئو عف كنیع ( ةابکتعلاو )
 هبکنع هدنشنوم و بکنع هدنرک ذمو ردیئنوم كنویکنع هدم كقلا و یوکس كنولو
 ( تعلاو ) هل رمک كع ) باکعلا ( رواک بک انعو تاتوپکنع ییج روند ید

 هدننزو ردیح ( بیعلا ) ردرلعج مسا ندنآ هدنزو بلک | ( ککعالاو ) هلنیتعض

 برع لحر لاقت روند هسک فیعض و نحاع نالوا یردق هدیلط ماقعا ندلتاق

 بہړع وه لاق روشد هیسک شاراتو زاسانو لیقنو هرو بلط نع فیعض یا

 كفلا و هدنزو یشرج ( یهعلا ) روند هی نالوا قوج کوو جو لیقث یا
 یهع ف هلعف لاقب رونبد هنماکنه لوا كنتلاح قلناوج و كلتكي ردزناج هدم
 یهع دتما لاقن روند هننامز كلایاو تنطاسو كلم و هلوا یا هنابهعو هیابش
 هبهوع لاق ردهتسانعم كليا لیلضت هدنزو هحرحد ( هبهوعلا ) هنمز یا هکلم

 رود هیسک ندا لیلصت (عاد یسات هی سک تابع ( بالا ( هلاض اذا هبهوع

 ابهع "یا بهع لاش رد هنسانعم تلاهج كمالعب هدننزو بيع ( بهعلا )
 ! هصو و هصیش )تالا ) هدنن زو بیغ ( بيعلا ) هلهح اذا عبارلا بابلا نم

 ردهنسانعم بیع هيف رايق ( تیعلاو اتار باعلا ) ردمولعم 6 رد یاس
 باعم و باعو بیع هب لاش رد رلمما هج ظافلا نانلوا ر كد هرژوآ یینرت , كفل وم

 یهنسن ر رول وا یدعتم لعفو رولوا ردصم یسهلک بیعو دصو یا تیم و دی اعمو

 قلوا ولبیع رولوا مزالو بیعاذ هلعح یا اع لاش هنسانعم قلت ولیعو كمجوع

 هکدتن ردمسا هليخف كيم ( بیعلا ) بيع اذراص اذا عاتلا باع لاق هنساتعم
 لصا ( بویعلا ) رولوا كد ولع یک لیکم رولوا لوعفم مسا و یدنلوا رک

 ردندلیعفت هک ردشلبا توکس ندنسهدام بییعت فلّوم ردکعد ولیع ید و هرژوا
 كیع ( ةبيعلا ) روتلوا ریبعت كلبيع کرد تسن هبیع ییهتسترب
 و هدنزو همالع ( ةبايعلاو ( هدن زو دادش ( بایعلاو ) هد زو هزمه هلیص

 لجر لاقب رونید هیسک ندیا دانساو وزع بیعرب هسکره نعي بویلبیع یسان
 كجوك لوش هدننزو هرم ( ةبيعلا ) سانلل بیعلا ربثک یا ةبايعو بایعو ٌةبیع

 عضو باوئا هنجا هکرونبد هنادماجو رردآ ندنوکو ندنیشیم هکروشد هیثز
 لحس كنيشك لح لا ةبيعو ردفرحم ندنآ ارهاظ روتلوا ریبعت هبه هدیکرت ردا



 | هصا هدنزو ) بینعتلا )ودل هدنسهک تثع روند همزوا شاب یدوب

 ۱۳۱ ۱۶ ادا ایست مرکلا ته لاقت ردهنتساتعم كمرب و مزوا كاكتو
  ند هکر دیسا هلویس عورو یدنلوا 3 هک ردد رقم كينع هلياه ( ةنعلا )

 | مالعا هنعو رولوا هدنلکش یسهناد مزوا رقح هدنفارطاو هدزوک راقحدنانن "

 | ( هنع یارب ) ردیدج هلسق رب ندفارشا هدقارع ( رک الا هنع ) ردندصاصا
 ۱ كارا و ردهویم فو رعم هلعساو هدننزو نامر ( باتعلا ) رديمسا یوقرب هد هنب دم

 | رادقم ړو هايس هدقدلوا هلیلاکو ردق مطب هک روند هنشء كنجاغا كاوسم ینعب
PEهیسک نالوا لوس ینرو هدننزو بارغ ( بانعلا ) ردندهودا رولوا  | 

 ردیعا كنه رد رو تكعاط رب هدنل وب هکمو فن الا رک یا باتع لحر لاق رود

 | روشد هشیش نالوا ثداح یک كلهمد هدنح رف كران واخ ضعب ینعی لفغ بانعو

 روتلوا ریبعت قالی هکرونید هدناز م نالوا هدنطسو كجرف ینعی رظب لوق ىلع
 نوزواو روند هغاط هراق كحوک بانعو رددآ یسرف كنهربو نب كلام بانعو

 وب یتور هدننزو برقا ( بتعالا ) رولوا نددادضا هلکغد هغاط یرکد

 بنتعو ردیدآ هردرپ دوخای عضومرب هدنع هدننزو بدنج ( ببنع ) رونید هیسک
 تسح هلئاصف ( نانعلا ) رونید هنمدقم و هنکوا كنوص ليس هلتفاضا ليلا

 لعورولوا دض هلکغد هوهآ نالوا لیقث یثنریدو روند هنوهآ كالاچو طیشنو
 هک ردررقم و ردتفص یسهلک نابنع هکر د حراث روند هبوهآ هحوق ولشاب لوق

 سپ ردصوصح هردصم موقرم نزو قحا زلوا انب تافص ہرزوا رویم نزو
 ردلت قلوا ردصلاب فصو ةغلابم هکرید جرتم رولوا ندداوش رویزم ظفل

 رذیدآ وص رو ردعضومرب هدننب هنندم هلیا هکم هدننزو همام ( ةبانعلا ) یهتنا

 ظیلغیا بنعم "یش لاقب روند هثیش نالوا ظیلغو نیلاق هدننزو مظعم ( بنعلا )

 بانعو روند هیسک ناص مزوا هدننزو دادش ) باتعلا ( روند هبیشک نوزواو

 یریبعت هنراح یبا نی بانع كنرهوح ردیعما یرد كنهسک مات ینامنلا ثب رح

 | بارا هدنآ یرهوج هک رد حراش ردباتع هللا هیقوف یات لوا ارز ردطلغ

 نیغراط تیاغب هلیسهینب لعاف مسا ( بدنعلا ) ردشلیا تقفاوم .هناوذ قوح ندتفل
 هدننزو لسحمز ( تیلدنعلا ) نابضغ یا بدنعم لحر لاقت روند همدآ لانیشح و

 لدانعییمج ردسحاص نالاو تام نوک وک ررید یدرازههک روید هنشوق لبلب
 ناتسد رازه ردیس راف یظفل رارهو ردشفلق ات عج هرکصندقدتت وا در هبیعابررولک

 یرلک دید قام هدننزو ذفنق هلیا همصم یاز ( بازبلا ) ردشغلواقالطا ندنفیدلوا
 ردهص وصحمتغل ردلک د یکم بزنعو ب ربع ناتل وا رک ذوو روند هب هاد 9۳

 ثنؤم ابلاغ ردکحو یورعم هک رونید هکجروا هدننزو تور رنع ( توبکتعلا )

 لامتس]
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 ثردابم وی سو رخ اعقا و ثدلا ینلعا هنم و هم وصل ا لو لعق اک هسفن ۱

 كمال و نص تكف ( بیلع ( بک ا را یو بودرابق ینریو هدکد لیا

 هدنش رط نیر هدنزو مذح هاب رسک تبع ) تیلعو ( یف كند یایو یوکس

 یریغ ندنو ردلیحف كنايو یمض كناف هک هدنزو لیعف هدب ره مالک ردیدآ هردرب

 ( ةبوبلعلا ) ردیدآ عضومرب هدننزو ذفنق هلا هدحوم یاپ ( بیلعلا ) ردقوب مالک
 ءالوه لاش رونید هن راذاشیذو رایح و هد رک كتعاجو موقرب هدننزو همولرح

 ىق كلاظ نب ثراح هدشزو مولعم ( بولعلا ) مهرایخ یا موقلا ةبوبلع

 ( بالعلا ) بحال یا بولعم قیرط لاق روشنید هلو تالشیا بولعمو ردیعسا
 هابلع رولیص اب هنغلن وزوا تن وب كنهود هک زداغ و خاد عور هدننزو تاک" ۱

 هدننزو هنسع ( ةبلعملاو ) هدننزو هبظعم ( ةبلعملا ) رولوا هرزوا ریکس یراکدید

 لاش هل وا اب اغ” نان وا ل یرږاکډد بالع راد هکر وتیاد هب هقات لوس

 هدلم مات یاد هدف هب ریه ) ةع ) بالعلو تععو تناك اذا ةبلعمو ةبلعم ةقا

 هرصب كنتالو هماع هدننزو هفرغلا هبش ( همرکلا بلع ) ) ردیدآ كيوص كجوكر ب

 هدننزو رفعج .( بهلعلا )ریما كرب نالوا یرونس و دح تیام دف ط
 نوم روند هیشک نوزواو روشید هنیزوک و ا ناو e يرازونب و

 هدیسراف روند همزوا شاي هلیعف كن ون و ره تان بم علا ) هیاه را

 یانب هدناد رفد هک رد شید هدحاص یرهوج هلیاه ردهشع یدرفم رارید روکنا

 هلیفو ليف و هدرقو درو ردیسهغیص عج ابلاغ موقم یانب ارز ردردات روم

 هییط و هربح و هلوئو هبنع رولک ید نوجا د رفع هلیهحو تاقو تردن نکل یک

 روک ذم هحو ردلک د عولعم ییدلک هرزوا هغیص وب ادعام ندرلنو یک ریو

 تل و ندنروصق یسیا فن یادعام ندرهغیص نانلوا رکذ كني رهوج هرزوا

 و تاک رک ذلا ھا وبشا ندر وزه ءان هسخ ول وس ا 7 تاق هب رع

 دموشاو هلو هنلاو هما نیتمحم یاخو یاز هحمالا ردرلنو هکرد هل وا دراو

 لاذ ةحعذلاو هلا همجم یاظ ةضطلاو هللا هلمهم یاح ةادلاو هلا ه التم یاب

 ح راس كلذ ریغ و هليو هنهلا و هللا 4 یاط ةريطو ها مهم یاحو همجم

 دیده طافلا قرهلوا قفاوم هنطرش یدنک یلع بلس كنب رهوج هک رد
 ید یسیدنک هدنرءهدام یک ا درک ییدلیا رک ذ كناوم هسخ و ردقلععم
 ها رابتعا هيلا لژیام هنسانعم ۳ رول وا قالطا باش نموا ینا ردشلیا دارا
 یشانندنآ هکر دیعسا كنهقان مك ولدوسرپ هدفلس بنعو ارجخ یا ابنع هاقس لاقب
 ردروهشم ب رعلا نیب ) تئعلا مو ) رددوا هعقورب هدنن ايه صاع قب هنا شوق

 هلعف كنو و ا ) ءانعلا ( رد هعلق رب هاا نیطسلف (.تشط نصح)

 ۳۹ لوا



 ۱ ا صخثاو فرا اذا:لجرلا ینلتعالاقبراردیا هدنماکنه ترشابم هب هعزاتمو همصاخم

 | الع فيلا بلع لاقب ردهتسانعم كفلکدک بونلهنخر یزرعا كعلقو رولوا ثداح .

 ا 2 ور هل زیور اج اذا وا بلع دز رم

 دم هتصار تربغت اذا ملا بلع لاقي ردهنسانعم ققوق هرکصندقدلوا دیدق

 هدنفرط کیا كننریکس ینوی كندود هک ردیمسا ضرم رب هلنبتهف بلعو هدادنننشا

 . یسهشار بوشکی هلقمروط قوح تا ( بالعتسالا ) هدح شت اذا عیارلا بابلا نم

 ]| هدادتشا دعب هتار تربغت اذا محلا بلعتسا لاقي رد هنسانعم قلوا ریغثم

 | ردهتسانعم كليا فاکتتسا ندقمالتوا ياكي هلکلیا RE قوا یشاومو
 كناب و ىف كنيع ( یالعلا ) هتظلغتسا و هتجبا اذا لقبلا ةيشاملا تیلعتسا لاقي
 یرمک كم ۰ ءالعو رولوا عج ندنظفل ءایلع و یک صاصر روند هب الق هاب دن دشت

 ا هاک یتسهلک ء ابلع فل وم روید هرکس نالوا هدنن وب كنهود هژب دم كفلا و

 تر تاهما ردعلیا شی وش هدلک یا 5 قالطالا ىلع هاکو نمی دلتفاضا

 ماد کیا هک ردسشفم ها را یراص نالوا هدنراتویب كناویخ و ناسنا اقلطح
 نالوا دراو روا عج ةغيص یبالع نالوا هنسانعم صاصر هکر د: حراش رولوا

 ندا اضتفا یتسلوا ندعوج نایلوا عویسم یدرفه دوخأي یسلوا ندنادرقم

 ۱ هره نالوا ا كند رفم یسهسینات یای كنظفل الع نالوا ىج ءابلع و

 ۴ ۱ | لحرر ءابلعو یهتا روند ید ناوابلعو نا ءابلع هدنسهبنش ردهلدبه ندهد ودم

 ۶ ۱ رد هنتسانعم یسک لوق لع كل د یریکش نوي هدنزو هیقلس ( ةیلعلا ( رذیدآ

 | f هنادیم یراریکس كنويب ندکل ریو اهعطقوا ءءابلع بقت اذا 1 هدبع ىلع لاق

 | | (ةلعلا) اربک هیالع ترهظ اذا لجرلا ىلع لاقب ردهنسانعم قلوا راکشآ بوقح

 هک روید هغانح كوي قاص دوسو روند هنح اغا امرخ نوزوا هدننزو هعرح

 ید هیوطوق رونلوا ریبعت كلوک هدیکرت رولوا ندهتخب دوخای ندنسیرد هود
 هدننزو درص رولک بلع و هلرسک كنیع رولک ترلع ی رونلوا قالطا هیلع

 | كنيع ( ةلعلا ) ردندیاها هبلع ندیو دیز نب ةبلع ردندلابر ياسا هیلعو

 | || یت كوتکو هجوا هک رونید هبهدقع لوش نالوا هدنراندب ج اغا: یریا هیسک
 ۱ رولیروک هنخاا سوبحم هک واول وا ذاخنا قرخوط ینعی,هرطیقم"ندنآ روشزوا
 | ىتلعا لاقب ردهنسانعم قتفلرضاح بوتا هلاتقو رش هدننزو ءاقتلسا ( ءابنلعالا )
 بورابق بوقیش هرزوا هسکربو لاتقلا و شال اج اذا العا بلکلاوا كدلا
 ها ےک ر هک هجن روناوا ربیعت قفل ورخ هک ردهتتسانعم كلیا قلزارد ندرک
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 فیفخ و دنطاشنو تسح و روند هزو ید و هلی وکس كفاك و یف تبع

 دونید: هئدش نالوا ندنتهج ترضم و روش و رشو روند هیسک حوا
 رواد هنوتو هنسانعم رابغ روند هزو ځد و هدننزو باغ ( باکعلا )

 هدران وب هدننزو رونت ( پوکعلاو ) هدننزو بولاح ( بوک اعلا ) هتسانعم ناخد
 ررلّغشم یباع دزا کرد هنسانعم ربثک عج ( بک اعلا ( رونید هرابغ و هزوت

 سناو روند هرودوب جاب وط ول هدوک یرموب هدننزو فعه ( پکعلا )

 هک رونید هیسک لوشو روند هصخش دنعتمو یغاب ودرام ندنسهفناط نحو
 نوسراو هرکصندننافو درک و نوسلیا قیلطت یردب درک هلوا یبوز كنسهدلاو

 هدننزو لیعفت ( بیکعتلا ) ردیسآ یابنا دنز كرذنم نب ناعن ندب ع یاما بکعو
 رب هدننزو لعفت ( بکعشا ) تنخد اذا اییکعت رانلا تیکع لاش ردهتسانعم كم وت

 هک ر اذا مومهلا هنکعت لاش ردهنسانعم كلبا الیئسا هصغو مغ یک نوت هیسک

 اذا لجرلا بکتعا لاقي ردهنسانعم قت زو زو" هدننزو لاعتفا ( باکتعالا )
 بکتعا لاقب رولوا مزالو یدعتم هلغلوا هنسانعم قمزوت یسودنک زوتو رابغلا رانا

 رب ندنسلبق رکب ونب هک رد بعص نا هدشنزو هناچد ( هاکع ) رات اذا راپقلا
 رد هنسانعم كلبا ناشنو رثا هدرپ رب هنسن رب هدننزو بلق ( بلعلا ) ردردپ كتعاج

 قمزحو اد گو یک یسلیارب ثكنسال وقم مدل اب و نالوقو.ت ترش هدند وح و كناویح

 لاق و هيف رثا اذا یناثلاو لوالا بابلا نم ابلع "یشلا بلع لا رد هتساتعم

 ردزناج هدبسک كنيع هدانعم و رونبد هری نشخو ظیلغ بلعو هزح اذا هیلع
 رد هنسانعم قمراص یریکس یوی كنءود هنسهضبق كنسهلوقم قاحو ت بلعو

 هبهنسن بلصو كب بلعو ريعبلا ءابلعب هضبقم مزح اذا هوغو فیسلا بلع لاقب
 كلا ناشنو رثا هدرپ رب یخد وب هدشنزو لیعفت ( بیلعتلا ) یک شاط روند

 یریکس یوی كنءود هنسهضبق قاصو فو ردهنسانعم كم رک و قمزحو ردهتسانعم

 هنسانعم بلص یش روند هیهنسن كي هدننزو فتک ( بلعلا ) رد هتسانعم قمراص

 جاق رب نغص رونبد هننالوا یرمویو یربا كناویح یراک دد لعو ندنعو نفصو

 ییولو ربک | ندکیک یسهثج روئلوا ریبعت رپوج هدیک رت یرکدید لعو رولوا هنوک
 رونید هرلک یربا بلعو رلوا یعریوقو رولوا لرق هدفیصو لئام ها هداتش

 لیسوداوز هکادوند هیسک لوش هل رسک كنيم ( بلعلا ) ردتغل هدهليم كنیم ٠

 اذ۰ باخت لا هیلوا دیماو عبط هثست نا اعطق ندنآ هلغلوا یخ یو ۳

 ot قد تعفو ربخ ف لوشو هدنع ايف عیطی ال ناک

 ا ردسو رد اج هدهلیعف كنيع هدانعم و هیلوا یربا تاب الصا هدنآ هسغاپ

 1 3 یج رد ریش یرلک دید تاک اه نه هلل رسک كنيس ردسو روښد هر ییدشب
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 كيرقع oF هل اه 7 هب رقعلا ( ردغشلبا جرات ی هقیق دو هدنح یش هرد باهش

 ۲ ا هکر دیعسا نڌألا لاخد ردزناج هلددشت كنابو هدننزو ناوفنع ( ناب رقعلا ) ردینّوم

 ۰ || قوج یرلفایا و قرتمراص هجوزوا ردقجهلوا كجو یرلک دنا ریبعت ناخب هغلوق
 | هروک هتنایب كحابصم روند هنککرا لوق ىلع هرقع نابرقعو ردکجوب ینومرب
 | درد نابرقع هسرولوا دارم ربک ذت دیک أت رونلوا قالطا هباثناو رک ذ برقع
 هنککراو ردبلاع ثیأت هدن آو رونلوا قالطا هیاثناو رک ذ برقع هکیدد یرهزا

 ( :رقعلاو ) هلیسهین لعاف مسا ( هبرقعلا ) رونبد هبرقع هدنثنوم اضعبو نابرقع
 یا ةرقعم و ةبرقعم ضرا لاش روشد هرب نالوا قوح برقع هدننزو هرس
 مسا ندنآ بوتلوا در هبیالث هک ایوک یسهلک برقع هدنظفل هرقعم برقعلا ةربثک
 ردکید هدي شک | هلیس هینب لوعقم مسا ( برقعلا ) ردشفلوا انب یسهغیص ناکم
 یلکن دو يص یسهدوکو فوطءم ج وعم یا برقعم عدص لاق هرزوا هیشت

 همدآ یحاص تعانمو تماهش و تکوشو رود ةناویح و ناسنا هينبلا ددش

 هیلیا ترصنو ددم هناسکیو مولظمو تیاجب اعاد یرلیلوا هدنسهباجن ریز هک روتید

 تماشو ترصن هلیعضكنارو تانیع ( هنابرقعلا ) عینم روصن یابرقعم لجر لاقت
 كیرقع ( براقعلا ) عینم روصن یا ةنابرقع وذ وه لاق ردهنتسانعم تعاتمو

 عامو نوهغیدلوا رازآ و جر بجوم رووا لامعتسا هنسانعم مع و ردیعج

 لثلا هنو ردکعد نيج نضمو یوق ما رونلوا رببعت غوق هک ردیعج كنهيك
 ضرع كسان هلقليغوق ىنعب سانلا ضارعا ضرنش یا + هراقع بدن هنا +

 روئلوا لامصتسا هتسانعم نحو دادش پراقع و ردا تسکشو كته یتسومانو
 لها كب هللا اه ( ةبرقعلا ) ردنرابع ندنندورب تدش كنمایا شيق ءاتشلا براقعو

 مودخ یا ةبرقع هما لاقب رولوا قالطا هب هراج نالوا راکشی و هلقاعو تمدخ

 کو ورا ا ۱تا گروتد هرزمد لو فک ناتیکو او

 ردهتسانعمقلوا یوم و نیلاق کیک هکحو قادود هلنیتف ( بکعلا ) رونلوا رییعت
 یرلقمرپ قایآ و هایل و هتفش ظلغ اذا عیارلا بابلا نم ابکع لجرلا بکع لاقي

 لجرلا بکع لاقب رد هنسانعم قوا نیقی كي یک كشتب هنیرب یرب بویلوا ریس
 مادنآیو قلصت ولهدوک یرموب هدننزو ءارج ( ءایکعلا ) هلجر عباصا تنادت اذا

 هدشزو بورغ ( بوکعلا ) قلمنا ةيفاملا یا ءایکع ةأرما لا رونید هتروع
 فوق و قمروط و ماعدزا یا بوکع لبالل لاق رد هنسانعم قوا مدت

 قمانیف هرجت و فتو اذا لوالا بابلا نم ابوکع لجرلا بکع لاق ردهنسانعم

 فقاو هک ولوا عجب -ندنظفل تک اعو تلغ اذا ردقلا تبکع لاق ردهنتسانعم

 ۱ ی ا 13 روند هزوط ءدننزو رویص ( بوکعلا ) رد هنسأانعم م2 ضو
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 هنروع بلط اذا هیقعتسا لاق ردنرابع ندکلیا وجسح ندند رآ یسهصجو اطخ

 كل هیت یاپ ( ابوقعی ) ردیدآ عضومرب هدنن زو باعلت رفح ( باقعت رفک )هت ثعوا

 باوص هکر ید حراش ردیدآ هی رق كوي رب هد هفاتسم | ۸2 م رف نوا هددادغب هایعف

 قشمد هدنزو پالا ةهیفو ( باقعلا دین ) ردقلوا ووقعب هل! هدح وم یاب نالوا

 ردعضومرپ هد هفچ هلک كنون ( باقعلا قين ) ردیدآ كالب پرص رپ هدنبارت ماش
 هایرسک كنیع و هد زو ۷38 هبقعلا ۱ رد دآ لجحررب هلی نیک كىا ( باقعت )

 ردیعها و روا شقنم و هجالآ عونرب ندنراوتروا هفحم و جدوه كرانوتاخ ردزیاج

 هلیحف : كن هدحوم یاب و كنیع ( ةاقنسلاو ) هلیخف كفاق و كیع ( :ابتقعلا )

 یقرصتم ندنظفل هنش وق لس وط یعی باقع يعف ات عو كنا ( ةاقنعلاو)

 بلا تاذ ىا ةاقنعبو ةاقسغو ةابنقع باقع لاقب ردکعد ول هپ نکسک ردراتفص

 ع ولط ندسقع زدلب ر هکر ونید هژدلب لوس هدنزو نج ) بقعلا ) داد

 مرام ردندنیندم باقع نی كلملا دبع ردندیماسا هدنزو ناتک ( باقع ) هیلیا

 هک هلوا مولعم ردشفوا كاردتسا هفلم هلغلوا ند همه هيضو رع ةبقاعم هک ريد

 هدیسکیا كبيس یکیا نالوا عقم هدورج کیا دوخای هدو زج رب هدضو رع نف هبقاعم

 هدن و رح نلعافم الثم ردنرابع ندقل وا ماس ابوح و یر دوخ اب ماس ندفذح

 ءا دوخاب روند نلیعافم بولوا ماس ۳ هدیسیکیا كاب رلببس نل و ی عفاو

 هدوک هلوا رولاق قاب ءاي بونلوا فذح نو دوخاب قاب نو بونلوا فذح فرح
 نتالعاف هدلمر رح الثم ینیدلوا هدنیژورح رولوا لیعافم هروک دینا نلعافم
 زوقط هبقاعم وبشاو رولوا بقاعم هنفلا نتالعاف نالوا دینا ژرج یو كننورح
 یذوم فورعم ندماوه هدنزو رفعح ( برثعلا ( یبنا رولوا یراج هدرح

 یریوق ندک ارتارب و ردندامسا نایلوا یسیکرت روید مدوک هدیسراف رددا دوناج

 یظفل برقعو ردکعد یرقویو ,ققلاف كيد یروا یدلوا رعوعس ويد یروآ
 هشياقرب هدنشوباپ كرابرع برقعو ردبلاغ یینأت هکر ید ح راش رولوا ثن ومو رک ذم
 بولوا هقوط هدنفرطرب هکر وئید هلاود لوشو رولوا هدنتنیه ب رقع هکر وتید

 هدکلف برقعو رارید برقع یغد:هدیکرت راردبا دنب هربا ینوقسوق كآ هلیسودنک

 هيم هلکن آ هلغلوا هدنلکش برقع یرلبک اوک ردیمما كجرب رپ ندجرب یکیا نوا
 هضطحر ن هتع برقعو رد_لغش# یانابزو بلق و هلوش ندرف لزانم ردشل وا

 ردیسا كضرا رب هد هماع هللا دم ( ءابرقع ) ردیعسا یسرف كندسک مات یرافغلا

 باکو و دا قوم كیرقف هک روشید هبرقع یشید ءابرقعو

 ردلک د لشع هنفایصنا مدع زدلشع هشت دنف) هاب رقع یو هب رقعلاک هداروب

 س سس
aو هه 3 1  asaایم  

 هک هث رود هب رقع هرزوا سايق هدن رغصم هلکان د ید هب رقع هدن وم سپ

aaaدسر صحرا رعد  amaraهست  



 قذاح هدکمروس راوطو روید هبه وکو رونید هنسوت روا شاب كرلنوتاخ هدننزو |

 1 رولوا هد هنانم یزارالیک راردنا عضو یسهلوقم مزوا یروق اک | رلب رع هکر ونبدا

 ۹[ ودا لکاو كاله بوباق یرلالپ ERE لحالیهنعونربو ریهدنعون
 | دیس باقع ةکرد ج رام هدننزو نالغ رولک نابقعو هدننزو بلک | رولك بقعا

 || ددیرلبیقنو فیر ردشوق یججلآ یرلکدىد شوق هرق هک رسو ردرویط حراوج
 شوق هراف هدیکرت رونید سکر ک هنکیدد رسو روند هلآ ءلهشوط هدیسراف
 | دولآ بودا موجه هحراوج یسلوقم نیهاش و ناغط_ ردشوق ی بل ۲ زارید

 ۱ رداکد ج رم نکل ردروهشم قالطا N E E هتش رک دید اب اا قآ هحرک ا

 ۳ اپ قآ هرزوا یتیدلوا مهفنم ندتفل بتک راس و هیدیص می

 ريسفت هللا رقص ییجرضم فلوم هجرك روند ج سضع هديب عو دیس
 باقعو رد هرزوا زکیدلیا رکذ لوق كنیرک | هرزوا روک ذم هجو نکل ردشطا
 یراکش رب رولک نیباقع ییا عجو ردیرنک عج یاث نزو ردیعاعس ثنؤم
 . نیوق ضعب باقعو یبتنا ردهیعهت ثعاب یسلیا بقاعت یرخآ راکش هرکصندقدل آ
 ردبا قرخ یهغوق نانقود هک روند هشاط یزویس كسوت لوش نالوا هرحا

 هیایق نیحلای ناروط بولهوس هدنلکش نایدترت هدنروکو و هدننیص كغاط ضع و

 را روهظ هدنزپ كنیراقایا لراوط :هکرونید هه رهم :هدنلکش ماداب وش و نونید
 | قجمقآ وص هضوحو رونید هکلپا كحوک نالوا هدنرلکلد كنسهقلخ .هیوکو

 وص بوصای 6١ ةکرونید هشاط لوش عقاو عن ات یوقو روند هل وب وص

 كنب راتیضح ایاصلا لضفا هيلع ءایبنالا ناطلسو ردیمسا سرف هجرب باقعو رارکچ
 هریاپ و هیدن كتسکو و یدنلوا دیس نوجغیدلوا ویو یربا رددآ یرلق اس

 رپو كبلک یشید ربو. رونید هرب نایلوا ینالوط كب بولوا تسکوب اقلظمو روتید
 ددهللادبعنب رفعجیمسا ( هکباقع نبا ) ردندنیمبا" ( باقع وبا ) ردیعا كنروع
 (بیقعلا) رددیاکا هدنزو رهبز ( بیقع ) ردیمسا یسهدلاو باقعردروهشم عاش

 رینم ( فقعلا ) ردیعما عضوم ربو ردیدآ شوق رب هدننزو طبق هلددشت كفاق

 هاشداب یتعی هرکصندماما هک رونید هیسک لوشو رونید هب یجروس نالوا رهامو
 لاق یک دهع لوو تنطلس ثراو :هلوا هدامآ و حش زم هتفالخ هرکصندنساضقا

 هدننزو مظعم ( بقعلا ) مامالا دعب ةفالخلل عشرت یذلا وه و مامالل بقعم وه

 نذتناح دوخاب ندنزازنخا یس وشک هلکلک هشنک ولناش كۆي ندودتک .هبهدکیع
 راجلا ةناح نم ج رخ نم وهو ابقعم ج رخ لاق هدیک .بوقیج بویمهروط یشان
 هوا و ههطوا لوش هدنززو با رحم (.باقعملا ) هنم محا وه نم اهلخد اذا

 ۲ دوخت زب قجەنلراع بوناتوا تكنهسک رب ا بم او



aaهوس سس سس  
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 نالوا هد نمدی هک د راش ,د حراش دجلا بلط ق ددرت اذا نالف بقع لاق ردهنسانعم
 ددر نالوا باوص نکل ردمو سس هلی رابع دعا بلط ف درک هد راهن

 هرهلیا ماقها و دج هدنبلط كصوصخ رب هکردقلوا هليناونع ادم رمالا بلطق
 هبلط ف ددرت اذا سالا ىف تقع لاق هدر اتس تاهفآ هک هنن ردکد كايا ددر

 قلاق بوروتوا نوجا امد هرکص ندزاع بیقعت و یهتآ ردتش هلی رابع ادم 2۹

  PLEةولصلا ىف وهف ة ةولص بقع نه ] ثیدطا هنمو ردند هیعرش تاقالطا ]

 یتعب اهدعب یلص اذا عوارتلا ب بقع لاش رد هنسانعم قلق هلفا هرکصندنرام حوارتو

 ناضمرف بیقعتلا نع لئس مالسلا هيلع هنا ] سنا ثیدح هنمو ياما لاق ةلفا

 مارآو ثکم هدربرو [ تولا ىف اولصب نا مهماف حیوازنلا دعب ةلفانلا ةالص یا
 ف ثکف ىلص اذا ةولصلا ىف نالف بقع لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم كمعا ||

 لاعت هلوق هنمو ردهتسانعم كليا تافللا هتس ربو یرخا ةالص رظش هعضوم | "

 وبشا هکهدننزو تاندحم ( تابقعلا ) تفتلی مو ليق هبالا [ بقعي مو اردم لو ] | "

 هکئالم دارم ردعقاو هدنسهع هالا [ هفلخ نم و هيد نيب نم تابقعم هل ]

 تابقعم ءاعدلا ] وبشا هک تایقعم لیتو رد رلبقاعم یترب یر درایو لب

 رلنو و ردرلبقاعم ینرب یرب هک ردئاهبست دارم ردعقاو هدشدح [ نهلئاق بیال
 زولوا و هدیمحم جوا زوئوا و هست جوا زونوا هد هیارن ردندهیعرش قیاقح

 | یرخآ دسپ رم روتلوا تأرق ةولصلا دعب هکر نم ۴ و
 E قالطا نوح راقدنلوا 9 رق هدالص بقع دوخای نوح رلک دنیا تدوع

 ندورلیا رارروط هرزوا ضوح هدنقع كني رب یرب هکر وند هردقا لوشتابقعمو

 ( یقعلا ) رولوا لخاد یسیرب هنپ ر كنآ هدکدنود بوحا وص یسرب

 ۱ یرو نم تا ردمسا هک روشد هشادا و ارح ندا بتر هدنعص شیارب هدنزو ۱

 یهسکرهدنن زو لعفت ( بقعتلا ) سالا ءارح یا یقعلا هل لاقت نوعیدل وا بقاعم

 اذا هبقعت لاق ردهنسانعم كليا هذخأوم نوحما هحجو مرج ییدلیا باکترا
 قمروص بو ود ورک رارکت دلکلیا هېشو كش هدربخ ربو هنه ناک بئذ هدخا

 كنهسک رو هنع لاو داعو هيف كش اذا ریلنا نع بقعت لاش ردهنسانعم

 وجسج ندندرآ ینسهلزو اطخ دوخای نصوصخ ینجهلوا موبتمو لک بونل راع
 و ( باقتعالا ) هئرئعوا هتروع بلط اذا هبقعت لاش ردهتسانعم كليا

 نوجا ضبق 5 اما یسام بویلیا ماست هب ی رشم ت داقعنا دعب یتعاتم رات

 اهسح اذا ارا لا بقتعا لاق ن قموقیل آ هدننای یدنک بودنا ریخت
 هنس دعت هسا وا حياض عاتم هدلا- و هک ھه رد ح راش نما ضبقب یت > یرشلا نع

 شوفهرق رونید هنشوق لجسوط هدشازو بارغ ( باقعلا ) رولوا نماض انب



۳٩ ۲ 

 كنبع هدانعم و ردنرابع ندنتیهو رثا كلاجو نسح لاجلا ةبقعو ردیا میلستو

 هلاعف ( ةبقعلا ) هتیهو هربا یا هلاج ةبقع نسحا ام لاق ردزناچ هده رسک

 رولک باقع يج ردذوخأم ندش وقع رود هشق و برص نالوا هد رباپ و هدغاط

 هلیصف كلاي ( بوقعي ) لابلا نم ابعص اقم یا ةبقع ادعص لاقي هبسک كنيع

 رد یاب یرلشرش مسا E قربسل فسو وا ندماظع یایسا

 هدلاح ینیدل وا شعب هنشع كنوصیع بول وا ماو هلا وصيع نالوا یراردارب

 . هم و بولوا یمعا هدر اصن فوم ردشفل وا قالطا ب وقعد دلکلیا دل و

 ماما یو ییدلیا تب هداروو مجرب ییغیدل وا شف صم رمغ هل رل لع هف رعم و

 طخاقلا ضعب ارگ تن و عم هع" روب هد ره زم هک رد حرامو ردشلیا وئ هل

 ندرخآ امههدحا ردسلوا عقاو قفاوتم هدالا ثيح نم هيمع ظافلاو هیبرع

 یظافلا كال لوا هنن یظافلا ضعب كناسل ره هکلب رداطخ كعد ردذ وخأم

 اربعب الا جال ةقانلاوا شالا داتال ةمالا لاقي رولوا قتشمو و ندتسزح

 بوقتع و ردذوخأم ندنظفل , سرد نالوا فرع هلغل وا یم نسردا هلتھج و

 ندوقعب نالوا هنسانعم شوق یراک دد كلکك ككرا هد هلغلوا یمع ید ۱

 :نا نا بی رکب وا تح رایدلبا تیکت تغفل ءالع یرلتدیا مز ود رد ذوخأم

 قتشم ندیرع ظفل برعم یمجعآ ظفل ر هک یدد هدقاقتشا "هلاسر یرسلا

 ؛ ردلئام هکلیا اعدا ود یدلیا دلو ندقل اب شوق هنیعد كليا اعدا ود ردذوخأمو

 رد ریغمربغ ییرع ارز ردفرصنم هدنو روند هنش وق كلکک كکرا بوقعیو یہا

 نج ن نجراا دبع نی دمو لع نب دم نی نجرلا دبع و دیعس نی يجو
 نآلوا یزالعا دج ردراثدحم هک نوییوقعیلا دیس نبا لیععسا نب دمو بوقعي
 نوکرب هکر درا هود لوش هلک كفاقو یعض كيم ( ةبقاعملا ) ردرلبوسنم هبوقعي
 ىف ةرم یعرت تناک اذا ةبقاعم لبا لاش هلوا رالتوا توا ولتط نوکر ېو روش

 بوحا نیوص هک ردرهود لوش هلیعف كنيع ( بقاوعلا ) ةلخ یف :رمو نج
 برمشت تناک اذا بقاوع لبا لاق راهیلیا تدوع هیوص هن هرکصندک دلک هنغاتب
 رعبقع تكنهسک رب هدننزو هلعافم ( ةيقاعملا ) ءالا یا 3 نطعلا یا د وعت 5 * ءا

 ( بیقعتلا ) هبقعب ءاج اذا هبقاع لاق ردهنسانعم كلك قرهصاب نسهکوا ینعب
 3 رجس مان صو ةة ییعع ایقعت هبقع لاش ردهتسانعم هبقاعم هدنزو لیعش

 شب هدیکرت و یرب ج داس ندنعو نکل دوس جن ع و ردهتسانعم قمرارص یش

 نشود هسکرب و هرم ترفصا اذا عقرعلا بقع لاقب ردنابن نانلوا رببعت قمرپ

 بقع لاقش ردهنسانعم كليا رفس-رارکت هدنفرظ هنس لوا بودا رفس هرزوا

 كلا ددرب هوا یر هد-لط دمو هتنس نم ىن  ودعلا ىلع یر اذا .لحرلا

 رد هشام

ggهکر 7 بیم وز سن سس روم سا سو و یا یحیی تا نیاز  
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  ۱۱۱ 6رنشب هاغب اذا هبقغ لاقب ردهنتسانعم .كلبا دقفت قلا تیفک ب9 ۱
 ( لاش رول وا قالطا هنن دل و دل و و هنیدل و فک" ید و هدننزو فتک ( تقعلا

 هدیسراق روند هنده وا كغاياو دلولا دلو ذکو دلاولا یا بقعو بقع لوب

 یطفل بقع روک هثناب كن راش همدق روم یا هبقع تب ارط لاش راربد هنشا

۲ 

 تم

 ردد آ عضوم رب بعو باقعا ییجت زد زی اج ید خیل نا فاق نوک ردش وم

 یمض كنیع ( بقعلا )
 هکر ونبدا هرکس قآ لوش هلتیتحف ( بقعلا ] ةا یا[ اله رخ و ایا رک رها

 روند هنکوص كئشرهو روالوا قالطا هدلو ( ةبقاعلا ) رونلشبا شرک ندنآ

 كموقرب هدنزو بقا ( بفاعلا ) هرخا یا "یشلا ةبقاع لاق هتسانعم ماحاو رخآ
 هدهحرد یصکیا اص ءو روما هکروتید ه یشک نالوا فلخ هنن راراک نسو درش

 یسهبنر هک ردیسیهکیا كنالوا نایعالا سیر و دلبلا مش الثم رولوا مجار اکا
 ادک ردا تعحارم اک ۱ تیلصف تیم هدنیح ییدقل و دیس و ردنود ندنآ

 مانور نم اه بقاعلا و دیتسلا ءاج نارح ] یراصن ثیدح هو یک بئاو
 همدا نالوا فلخ هلتتهح تلیضفو ريخ هتفالسا بقاعو [ دیسلا ولت بقاعلاو

 هنفالسا خد وب هدننزو روبص-( بوقعلا ) زموق شوب ینکدک كنآ هک روند"
 فلخ هننرب هسکرب هبسنک كنم ریه ( باقعالا ) روند هیسک نالوا فلطتا رخ

 رد هنسانعم كعب ون دکن هراوطو هفلخ اذا اباقعا هبقعا لاقت رد هنسانعم قلوا

 هرزواروک ذم هجو ندنرببعت قايس كفلؤم ةب رثلاپ ابکر اذا ارع دز بقعا لاقب
 ندنغیدلوا هنسانعم تبو اقلطم هبقع نکل بول وا مهفنم قلوا ندصئاصخ هح رک

 بقاعم یرخآ اه دحا هدهنسرب اریز ردعالم قلوا هنسانعم: هوانم قالطالا لع
 بقعا لاق رووا لایعتسا هنسانعم ثكمرو ارو ضوع هیسکرب باقعاو رول وا

 بقعا لاق ردهنسانعم كليا كر شالوا بودا تافو یشکزب و هازاج یا
 نادقم رب هدنحا هسک نال آ كلوح تیداعو ادلو یا ابقع بلخو تام اذا لج را

 اهدر اذا ردقلا ريعتسم بقعا لاق رد هتسانعم كما در هنحاص هليسهيق ماعط
 یا ثاسقع تمت لوقت رددنساتعم تیو هدننزو هع رح ( ةبقعلا ) دیقعلا امفو

 | دزدنوک با هجکو الدب یا ةبقع یربسا نم تذدنا لوقت ردهتسانعم دیو كاتون
 ندا زاورپ راطلا هبقعو نوصغیدلوا بقاعتم یرکیدکی رووا قالطا هنیرب ره
 بغار نکل رونلوا قالطا ههفاسم نالوا هديب یطاطحاهلیعافترا هیاوه كشوق

 هند وعص هداه یاضتقم رب هلکلیا تس هلی رابع هرادحا و هد وعص راطلا دبقع

 هنسهیش ماعطیسهلوقم ابروج لوش هبقعو رولوا ترایغندنرادحما نالوا بقاعم

 لاعت هلو هنم و زد هنسانعم هبّاع و ماحشا و كوص دلنتمص و

 در هج ربارب هرجا كلموح ینآ هنحاص هک نالآ یللموح تیراع کروند
 س ل



 هيلع بظع لاقب ردهنسانعم قلوا رادباب بودیا تموادم هلنابو ربص هی هنسنرپ
 یا هّییصلا ىلع بوطعلا نسل هلا لاو هيلع ربصو هما اذا ابوظعو ابظع

 بولوا دیقمو عاق هرزوا یشاومو باود بظعو ءازعلا لیج یصتلا نسح هنا

 لع نالف بلظع لاقي ردهنسانعم كليا ماقها اعاد هدنصوصخ یراراهتو تیاعر
 رد هتسانعم قوا یروش وق بولیکح قتوطر نس رد كنهد وک و لڪ ماقا اذا هلام

 ردهنسانعم قلغب روسا بونلتظلغ ندلع ترک لاو سپ اذا هدلح بظع لاق

 ريص ه هنسن رب ید و هانیتعف ) تظعلا ) لمعلا ىلع تظلغ اذا هدب تبظع لاق

 همزلاذا عبارلا بابلا نم ابظع هيلع بظع لاقب ردهنسانعم قلوا مزالم هللابلو

 ( تظعلا ) نس اذا ابظع لحرلا تظع لاق رد هنسانعف تكمروعمو هيلع ربصو

 هکرونید هبنک نالوا لزا هرارب ريق نسوصو زسنوا ( بظاعلاو ) هدننزو فتک
 فیوستو ربخأت هدننزو لیعفت ( بیظعلا ) ردقح هلوا ندننهفناط نيشن

 ) بيظعلا )اع هفوس اذا هغي نع هبظع لاقب رد هنسانعم قلاص هادرف بودا

 بیظع لجر لاقب رونید هناویحو ناسنا نامزیدو قلا مظع هدننزو بدرا

 هيض كناخ قلا بیظعو ردذوخأم ندنسانعم .تظلغو تسوي هیطع یا قللتا

 هدشزو ذفنق ( بظنعلا ) هيس یا قللتا بیظع لجر لاش ردکعد یوخد

 ساطسق ( باظتعلاو ) هدننزو راطنق ( باظنعلاو ) هدننزو بدنج ( بظنعلاو )
 یراص كکرا لوق لع هیهکرکح یربا هدشزو روبز ( بوظنعلاو ) هدننزو

 كنید هکر کج كچوک هلغلوا موسرم هدشناونع ر
 (ءابظتعلاو ) هلی كع ( ةباظتعلاو ) هدنشزو ناوقنع ( نابظتعلا ) رولوا
 ردعض ومرب هدننزو هدقنق هبظنعو رد هتسانعم بظنع هللا دمو یم كياظو كع

 یخف كع ) بقعلإ ( روند هنکح وک كن الی كركنا هدننزو ج ریز( ب رظعلا ۱

 لاش رد هنسانعم كج رکس ید رب هزکصندک دن رکس هعفد رپ تا هلی وکس تكفاق و

 هدلو بقعو هينا هبقعو هرج لوا هوفعف بقعو وقع وذوه داولبا سرفل
 كغایا هدننزو فتک هکبقع لصا هروک هننای كبغار روللوا قالطا هدلو دلوو
 دلوو هدلوو رولک باقعا ىج ردقفرمصتم ندنآ ۳7 "یاعم روند هنتسهک وا

 رک او زفلوا قالطا ءربق نکل نوهغیدلوا فلخ هنردپ ردهراعتسالاب قالطا هدلو

 ینعی بقعا رولوا ردصم بقعو یہا روتلواقالطا هرلنآ هشیا راو ییرذ كنآ
 یولاذا لوالا بابلا نم ابقع سوقلا بقع لاق رک ذیساک هنسانعم قمزاص ریکس

 هیقع پرض اذا هبقع لاقب ردهنسانعم قمروا هەواو ابلع بقعلا نم اثیش
 لاق توسل وا دلو ةافولادعم ك ركو ماقم ماف رک رد هتسانعم قلوا - فای هیسکر پو

 كنهسکرپ هلتهح توادعورشو فلخ یا دیا ناک بقع لاو هفلخ یا هبقع

 عصا هد هه ضعب روند هب دکر کح

 اا س سس ي و ن و ی یک

 هنسهق را
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 هدهیجرزخ هک هلا رولوا یراچ شدهدنسادتبا دردص نکل ردا می و

 ردشفلوا داهشتسا هلی * ءاتشلا اج بنج * موق رادب ءاتشلا لز نا * وبثا
 یتسهلک امو رع ح راشو ردینزو نلعتفم هکر دیسادتا كلوا عارصم داهشتسا لحو
 هليا همحم یاز مرخ اربز ردشلیا فیت هلکلبا دقت هلا نیتمحاا یازلاو ءالتاب
 رأوا ربتعم هدعیطقت گود هکلیا هدایز ردق هفرح شب هدنردص كلوا رطش

 یکینیدل وا هدنعارم صم * هلعف ءوسلا رها تیزاج تنا اذاو ۾ ندلیوط رگ الثم

 هدنزو بوضفم ( بوضعلا ) یہا هلبا هلمعم یار ردمرخ هدف نام هکلب

 رونید هیسک نالوا دعقمو مروکو رونلوا قالطا هیسک ناوتاو نوزو فیعض
 یا ییضاعی وه لوقت رد هنسانعم هعناعو هدارم هدنزو هلعافم ( ةيضاعلا )

 نطق روند هغوع ردتغل هلنیتعص و هلی وکس كناط و ۳ كع ) بطعلا ( یدارب

 قشمعو قو هدننزو دوعق ( بوطعلاو ) هدننزو برض ( بطعلا ) هتسانعم
 نال اذا لوالا بابلا نم ابوطع و ابطع نطقلا بطع لاق رد دنسانعم قلوا
 بپابلا نم ابطع لجرلا بطع لاق ردهنسانعم قلوا كاله هلنیتعف ( بطعلا )
 سرفلاو ریعبلا بطع لاش رد هنسانعم قلوا هدنامرد وزجاعو كله اذا عبارلا
 بضغ اذا هيلع بطع لاق ردهنسانعم كلك هبضغو مشخ هلیسهدایزو مسكنا اذا

 هیطعا لاقب رد هنسانعم كلبا كاله هل رسک كنءزمه ( باطءالا ) بشغلا دشا
 هلکن آ هکرونید ههرواحم لوشن زو هجر ( ةبطملا ) هک ۱

 یروق 4| هنأ هدکدلیا دارم قفا شش هدر د رپ داف رم رول وا ذحا شا

 نالوا کک هد زو لاعتفا ( باطتعالا ) ردهرواح یراک د روک كرەيلفوا بوب وق

 رانلا ذخا اذا لجرلا بطتعا لاقب رد هنسانعم كمرتوك بول شن آ هللا هرواح
 كنایرد و هنسانعم هیهاد رونید هیالب ولوا هدنزو رهوح ( بطوعلا ) هبطعل و

 رونید هنادیم قاناهل نئبطمو ن ۳7۳ نالوا هدنفلارا هغلاط ییاو روند هنبرپ نیکنا

 البم هشاعم قیض هدننزو نسحم ( بطعلا ) ردیدآ رهشرپ ندنراخثا هیدایو
 هدارو ح راش رقم یا بطعم لحر لاقش هنساتعم رقم رونبد هاون یو ربقف

 هلوا یانعم كنهدام ردشلبا نایب هللا هنسن ندا ناجهو عوطس یسهشار یزنقم

 هبارش نوجا قلوا بیط یسهحار هدشنزو لیعفت ( بیطعتلا ) ردبرقا یتالم
 هغر بیطتل هلاع اذا اییطعت بارشلا بظع لاش ردهنسانعم قاق هنسن وبشوخ

 ثمريو زوک قوبچ ی كفل هدقع یرب كح هتب مقلاس كن هعصا مدزواو

 یاظو حف كنیع ( بظعلا ) هتاعمز تدب اذا مرکلا بطع لاش رونلوا ريبعت

 بظع لاق رد هن سانعم قعانیوا هلتعرس یبد كنغربوق شوق هلی وکس كف

 هدننزو دوعق بوظعو بظعو 7 ةع هاکمز كرح اذا یناثلا بابلا نم ابظع رب طلا
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 ۱ ( تضعلا ) رد هنوصم ندنراهلک بلص بصع هلکوب هکر ید ح راش رد هتساتعف بصع

 ابضع هبطع لا ردهنسانعم عطق كسک هلیوکس كنهمجم داضو ىح كنیع
 هبضع لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم كکوس هیسک رو هعطق اذا ىناثلا بابلا نم

 اذا هبصع لاق ردهتسانعم كليد بوروتک هلاق یتسیواسم كنهسکر بو هیس یا

 هنن رو هبسض اذا هبضع لاقب رونلوا لابعتسا هنسانعم قمرواو هناسلب هلوانت

 هب هنعط اذا حرلاب هبضع لاقي رونلوا لامعتسا هنتسانعم قمحاس بوئرود هللا
 بضع لاق هلیس هظح الم تعرع عطق رونلوا لامعتسا هنسانعم عوحر كودو

 هبضع لاقب هلتجالم تکرح عطق ردهنسانعم كليا دعقمو مرنوکو عجر اذا هنع

 ةاشلاو ةقانلا بضع لاقي ردهنسانعم قلق ءابضع ینویقو ی هقانو هنمزا یا ضرما
 مالکلاددح و ردردصلاب فص و رونلوا قالطا هحلق بضعو ءایضع امهلعح اذا

 هب یغازو لوش و رونلوا قالطا هناوج رسکبس و رونلوا قالطا هیسک نالوا

 دوخای ییهقان هبرسک كنهرمه ( باضعالا ) هیلیا روهظ یرازونیو زونه هکروتید
 ءایضع امهلعح اذا ةاشلا و ةقانلا تضعا لاق رد ةتسانعم قلق ءابطع ینویف
 ردهتسانعمقلوا مالکلا ددح هسکرب هللاه ( هبوضعلاو ) هدننزو دوعق ( بوضعلا )

 (ءایضعلا ) ابضع راص اذا سمالنا بابلا نم ةبوضعو ابوضع لجرلا بضع لاقت
 ةقوةشملا یا ءابطع هقا لاق رونلوا قالطا ههقان قیراب ینلوق هدننزو ءآرج
 لوسر ءابضعو روشد هغلوق نالوا ع وطقم یبهدایز ندعبر ندنسق تآو نذالا

 -قوقشم ینلوق هج رک ردیسا یرهقیا قان كنيرلترضح لسو هيلع هللا ىلص مرک ا

 ردشغلوا قالطا ندنفیدلوا نیکسک یک ملف بولوا هع رکو هیج هکلب یدیا لکد
 شاشع نالوا ا ا كزوت و عي لخاد نرق زون هویق یشید لؤشاو

 رولوا شلوا غلاب کا رسک هکهلوا روسکم یکیک قشمو یک قادرطق یرلکدید
 لاش رود بضعا هدنرک ڌم رفلوا قالطا ءابضع هلالوا روسکم یبراخ نابه

 لاقب هلنيتهف رد بضع یردصم كران وب بضعلا نيب یا بضعا شبکو ءابضع ةاش
 یراکددم و رصات بضعاو بضعا راص اذا عبارلا بابلا نم اضع شكلا بضع

 هصق یرللا و هلرصانال یا بضعا لجر لاق رونلوا قالطا هیسک سكيب نایلوا
 یردار لوق لما ندا تاف و یردارتو-روللوا قالنطا هناویح و ناسنا نالا

 بضع هدضورع نق بضعاو رونلوا قالطا هبیشک دحوتم نایلوا یسایرقا اعطقو
 یوزج نتلعافم نالوا یضورع كرفاو رح بضعو رونید هژزج نالوا یراج قاحز

 عوج دن و یادتبا كنیوزج نتلعافم عي قفلوا در هنئزو نلعتفم مرا دعب
 ن در هننزو نلعتفم هلغلاق نتلعاف: هركصندقدنلوا طاقشا میم نالوا

 4 رفاو یضع فوم ردشفلوا هیشت هنویق نالوا کنم یزونب و رب ردنراّبع

 هصو م

۳ 
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 یا هتبصع مه لاقش روند هتساب رقا نالوا هدنتوق و ترصن كت هسک رب هبصع و

 ناسنا دحراو هق رق ند وا یدو هدنن زو هعرح ( ةبصعلا ( هل نویصعت نيذلا

 هنجافا نوک ین هداف کروند هتیش لوشو روند هک شوق و و

 هداتف رج دارم ندنو رولیراپوق بولیرا ندنآ هلستحز قوح و رولیواص
 د ره لوا و رولوا رای و یک كو هدنرزوا یعو یراک دید سراو ندنعاونا

 خد بصعلا ةرهش کا ءابطا هلغلوا عفان تیاغب هناحا رج نالوا هد راریکس ینص

 هخدلغ بّوکح یرلطو هکر وند هی هقان لوش هدننزو روبص ( بوصعلا ) زارید
 نالواهجزآ ینا كنیراقلیواو كنیرارپ قاروتوا بوصعو هلوا ایا راردا یتدوس
 قاروتوا ءاعسر هروک هفلم ءالزو ءا ریا بوضع ةأرما لاقت روند هتروع
 نالوا هحزآ یا كنبراقانیق زکلای ءالزو نالوا هجزآ ینا كنب راقلیوا و كنبرارب
 فرح هددخدن عوجب نویکنا ردهیانعم رب ینیکیا هروک هراراسو رود هلروع
 هود هدشزو باشیشعا ( باصیصعالا ) ردموسم هدنناوتع ءالزوا هلا ندرت

 تدج اذا لبالا تبصوصعا لاق ردهنسانعم .كلنا غیلب دج بویلابج هدکء روب

 هنتفو یشاو تعما اذا لبالا تبصوضعا لاق ردهنسانعم ككرب و ربسلا ق

 ( باصعالا ) دشا اذا سما بص وصعا لاق ردهنسانعم قلوا دنشم بوشب زف

 اذا لبالا تبصعا لاش رد هنسانعم قلابح هدکع رو هود جدو هاب رسک كوره

 ولتدش دوا وک ینا هیس ډپډ هدننزو لت ا ۲
 هدننزو ریما ( ,ON ۱ ددش یا بصبصع مو لاقت روند هنوک
 هزیب هزر یرکج رلب رع هک روند هنسهل وط رابموم بیصعو ردهندانعع بصیصع

 رونل وا بیر هلح رب و هيف هدرا رهشس الاح راردا نای رب بو ردل وط هراقسر غب پودا

 رولک هبصعا ج رد ةج لوا وب ینیدپای كرلب رع هک رونید ید هنغوجص رکجو |

 قالطا هنناشیذو دیس كموقرب هدن زو ثدحم ( بصعملا ) هلنيتمك رولك بصعو

 زلیقراص وهلا هقرخ ینلب یشان ندنفلحآ هلیسهدایز کروند هبیشک لوغو روثوا
 لاعفنا ( باصعنالا ) روید هبیشک او یب و ریقفو هلوا شل بوراص ها |

 یا بصعنا لاقي ردهنسانعم قلوا ددش و تخم هلیسهدایز هنسن رب هدننزو |

 دادنش ( باصعلا ( ردعض وم زب هدهنب زم دالب هدننزوب رباز ( بیصع ) دتشا اذا |

 كمالوكنیع ( بلصعلا ) ردندنیئدحم باصعلا هللا دبع نب نسح ردندیاقلا هدننزو |

 بولسا (.بولصعلاو ) ردنعضتم ییهغل ام هک تست یاب ( یلصعلاو ) هليحفو یی

 بلصعو روند هاویح و ناسنا نالوا مظعو دادبشسو یوق ییکرت و هی هدننو 1۳

 نالوا اییزا و نشقشقایو برطضم یزولساژ مادنا بولوا نوزوا "هدنزو دفق |
 تدس قلوا یوقو مک یک كند هدننزو هج رجه ( فبلصعلا ) رونید دیک 1

ewan Samra 

| 



 ندنس4وقمشوقو تآو ندسان هباصعو ةماعلا اذكو هببصعام یهوباصعب ةسأر
 لاجرلانم ةباصخ لاقب رونید یخد هبصع رونید هتعاجت هجراو هق رق نذرفن نوا ۱

 هد لآ هدننزو دوعق ( بوصعنا ) نيعبرالا ىلا ةرشعلا نيبام یا ریطلاو ليلتاو |
 ا ناتسالا تم لاق ردهتسانعم كيلر ندهضراع یسلوقم زوت رافد "

 باتک ( باصعلا ) فوخ وا طع :دشک هوو رابغ نم خسنا اذا اوضغو

 ابصع "یثلا ىلع بصع لاقي ردهنسانعم كليا ضبق ییهنسزرب دوب هدشنزو
 : رونید هنهنسن قج هیلغب بوراص هشاب هک ردهنسانعم هباصع و ضبق اذا ایاصعو

 بوراص نطب ندقلحآ رونلوا قالطا هب وشک نالوا جا هلیسهدایز ( بوصعلا )

 لسعفت ( بصعتلا ) رونید هحلق رخافو كزات و فیطل و ردینبم هنسهظحالم قلغب
 ج أ لعبرا صع لاقنا ردهتسانعم قفلغت :هاصع هشاب *هدننتنزو !

 راپ دیهدیدقسو مولظم رب دوخای هتساپرقاو موق هکردهنسانعم قاق ارجا تیبصعو
 هفيش ربو ةيبصعلاب ىنا اذا لجرلا بصعت لاقي ردنرابع ندقلوا هدندیق كلروايو
 "یشلاببصعت لاق ردهتسانعم قلوا دونشوخ و یضارتلکا بودا افتک او تعانق
 پودیا تعانق هبهنسن رب ځدوب هدننزو لاعتفا ( باصتعالا ) هب یضرو هب عنقت اذا
 تعاج و موق و هب عنقن اذا "یشلاپ بصتعا لاق ردهنسانعم قلوا یضار کا

 و ازا ادا موقلا تصععا لاق: ریفتتساعه. قوا هبصعت هاش

 ابیصعت هبصع لاق ردهنسانعم قمردقحآ هدننزو لیعفت ( بیصعتلا ) ردتلا ذخف

 ديس یهنک رب و هکلها یا هبصع لاقب ردهنسانعم كليا كاله و هعوج اذا

 رب رلب رع ادیس هو ریصا ینعب هودوس یا هوبتصع لاق رد هنسانعم قلق هد زکر شو
 یرصت هلیسح یرلقدراص هماع صوص هتشاب كن[ هدکدلیا سی رو دیس ییهبک
 هراداو در هتسیدنک هماع روما دوخای * برعلا نا املا * هتمو ردشفوا

 یدلوو دلاو یتعی.ةلالک نع هکردرلهنک لوش للاخ ( ةبصعلا ) ردینبم هنفیدنلوا
 لو هّیصع هدضئا رف"نفو هلییسح یرلقدلوا نداب رقا راهلوا ثراو ترم نايملوا
 ضئارف باصتا بویلوا یسهضورفم ماهس هدهللا باتک هکروللوا قالطا هیسک |

 لک یه و هئیصع مه لاقپ هلوا ردنا ذخا لوا ینالق قاب ءرکصندقدل ۲ ینرلهصخب

 كيرغم كرد حراش ذخا ضرقلا دعب "ىش قب نا ةامسم ةضيرف هل نكي ملا نم

 هدعبرونید هتسابرقا نالوا ندنفرط یردپ تنیشک رب هدتغل هبصع لصا هروک هننایت
 زارحا یتعوج كنهصح نالق قو یدلیا لابعتسا هدهک نالوا رک ذ عرش

 هییسن ٌةبصع ردعو ییا هبصع و ردشغلوا قالطا هلیسهغیص حح نوهکءدلیا
 قا ردبصاع ید رقم هک ایوک رد هنوضع یردصع كن هبصع و رد هیسیس ٌهبصعو

 دش اذا ةقانلا بصتعا لاق رد هنسانعم قاغب بوکح ینرلطو نوحا نیل راردا

 هصع و
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 نالوا بلقلا یوقو ذفاو "یرح ولتماهش هدنزو مله ) برشعلاو ( هدازو

 ذاشا ینمالک هرزوا هاولد بویلیا اورو اب ندهنست رب الصا هکرونید هینک
 روند ها یرطا ددشو كرکوب تیافب و روند هالسراو هلوا ردا ارجا یتمارمو

 ( همحع یاز ( بزشعلا ) دود هنالسرا یدو هدنزو دراطع ( براشعلا

 ریش رونید هنالسرا دیدشو دن هدننزو علمه ( بزشعلاو ) هد زو رفعح هللا

  ( 4 ۶كاضاقم هکرونید هرارکس نالوا هدهدوک .هتیتعف ( تبصعلا

 لصافلاباذطا یا بصعلا یوف وه لا رد هبصع ید رفم راردهدنسهل زيد یانطا

 هنرایخو فارثا كموقو ردنا نانلوا ریبعت قشمرص هک ردیسا بال رهشو
 رولوا ردصم بصعو مه رایخ یا موقلا بصع مه لاش رول وا قالطا بصع

 بارلا بابلا نم ابصع ملا بصع لاقب هنسانعم قلوا یربکس كند وک
 قشمرص ید و 17 داصو یمو ىحف كنیع ( بصعل ۱) هبیصع شك اذا

 ردهنسانعم یلو یط ثكکو بورود ی هنسن رب هل رعد كنيع بصعو روید هنحاا

 هیصع لا رد هنس انعم قله بوراص و هاو) و هاوط اذا ابصع "یشا بصع لاق

 ردهنسانعم قطوط هیارا رب نوعا تکل قا یراخاش كحااو ءدش یا
 كحوقو تكنهکتو اهطبحو ملا اعاصغا نم قرفت ام مط اذا ة رعسا بصع . لاقت

 هلا لع لوا نیزسقمراقح یرهطروع هک ات رد هنسانعم كليا دق یر هباخ

 رغ نه ااطقست تح امهدش اذا شکلا و سیا ییصخ بصع لوش هل وا طقاس

 هکزونید هدولب لرق لوش و رددآ كشاق ولردر ندنرشاق نع بصعو عرن
 كلا راردا یدوس هرزوا لاک بصعو رولوا نایاع هدي رغ قفا هد راب قاروق

 ندرابغ رلشید هدرعآ و ردهنسانعم قلب بوکح ینرلطو كنهفا نوجا
 كم رک اكلپاو رد هنسانعم قلوا كانو یشان ندهضراع یسهلوفم شطعو فوخاپ

 دل رک و هد آو رد هنسانعم ضبف 8 بول وط هلح وآ یهنسنرو رد هنسانعم لزرع

 یس هروح كل هنسن رو ردهنسانعم قلوا موادمو مزالم هن هنسا رب و ردهنسانعم قی روق

 تفاط و تراد اذا ءالاب لبالا ت تبصع لاق ردهنسانعم كايا نارود و فاوط

 نتلعافم عقاو هدنضورع كرفاو رح هدنحالطصا ضورع لها بصع و هلوح

 ندنسانعمضبق رووا لقن هننزو نلیعافمهک ردنرابع ندکلیا ناکسا ینمال كنوزج
 ندینا باب یعوجت كنهروزم ةدامو روئلوا ضبقو ذخا یمال "هک رح هکردذوخأم
 بابلا ع نه ابصع بصعو هب م وقلا بصع لاش رد هنسانعم كکرب بصعو ردغ وصم

 قاروق 7 هدولب لر لو هلل رسک كنيع ( "دباصعلا ( اوععحا اذا عبارلا

 زان روند هب ق راص یرلف دلغ ههم و هساب و رول وا نایاع هدب ع قفا هد رالب

 دش لاق یک هماع روند هغراص هصاخو یک یا شابو یدصب شاقو هدادلدو
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 رفعج (برشعلا ) روند یییشک شولو هبلوجو كویلس هدننزو رفعج ( بجا )

 ] ( پتملا ) رولوا ا نوا ناو Ta مزوا رک هکر کیقدا شاو
 1 بشع ضوالاب لاق رونید هرباچ و هتوا ةا ی نشو یمط كنيع
 | يغ ( ةييشعلاو) هدننزو هح رف ( ةبشعلاو ةبشاعلا ) بطرلا الكلا یا ريثك
 3 ۱ 20 و را لاش روید هرب نالوا قوج یریاپو یوا هزات هدننزو
 | لعف كنوب نالوا مهفتم ندحاح هجرك بسشعلا ةريثك ةباشعلا ةنيب یا ةبيشع و
 نکل ردقلوا عوصم ندنباب لاعفا ینعی نددیزم هکلب بویلوا غوصم ندیالت
 ينك هک هت رددافتسم ینیدلوا غوصم ندسماخ باب ندننرابع ةباشعلا ةنيب كفلؤم
 بعت باد نم عضولا بشع حابصملا ف لاقو ردهم زو ید هدنسهلثما هیقرمص

 ضدالا تنشع و نیتفللا لخادت ىلع بشاع وهف كلذك فتالاب بشعاو هبشع تت
 هزات ردهفلابم ةغيص هدننزو بارحم ( باشعلا ) ةبشعمو ةبيثع یهف تبشعا و
 نوضراو پاشعم ضرا لاق رونید هرب تبنم نالوا قوح كب یریاپو یتوا
 ریاچو توا هزات هدنک اریو قرفتم هلیعف كنهیقوف یا ( بیشاعتلا ) بیشاعم
 كحراش بشعلا نم قرفتلا عطقلا یا بیشاعت اف ضرا لاقي زونید هتیراهعطق
۳ 

 ۱ راچو توا هزار هل رسک كنم رمه ( باشعالا ( ردقو ید رقم تو هروک هتنای

 رد هنسانعم قلو راچ و بشعلا تّس "دا اذا ضرالا تشعا لاش رد هنسانعم تكمروت

 بوروع” هلعم الت وا قوح یرباچ اويو REE اوناصا اذا موقلا تشعا لاش

 ولشاب هب هسکر و بشعلا نم تنعس اذا لبالا تشعا لاق ردةنساتعم قفلوا و

 لیعش ( بیشعتلا ا ةف هاطعا یا هبشعا لاقت رد هنسانعم كمريو هقات

 لاق ردنوحا ریشکست یسانب ردهنسانعم كمروت راپو توا هزارب هدننزو
 | لاقب دد هتسانعم باشعا ( باشیشعالا ) بشعلا تعا اذا اییشعت ضزرالا تن

 باشیشعا و ی برد ول و نام لوا قوب یر رب هل وا
 (بشعتلا) ابشع اواصا اذا موقلا ب بشوشعا لاش رد هتسانعم قلو قلراچ قوح

 لاق ردهنسانعم قفلوا بو روم هلعمالت وا قوح یرباح را وط هدننزو لعف

 روند هب هق ات هجوق والشاي هلاڪ ( ةبشعلا ) تنسو تبشعلا تعر اذا لبالا تشعت

 ندکلرپ و رونید هروع ای زا و مادنا یو رودوو رونید هب یشک هماقلا ریصقو
 روند هکنیاو هن ويق یشید ولشا هو روند همدآ راتخا و هحوق كب شکوب لپ

 قعدوق هلنیتحف ( بشعلا ) رونید هبیثک رودوب یخدوب هدننزو ریما ( بیشعلا )
 بشعو ست اذا عیارا بابلا نم ابشع ربا يشع لاق رد هنتسانعم تسوپ

 غص مق رل یا وج لایع لاق روشد هرلمدآ شلو یلاک و شهوی

 هدننژو
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 ,داروب اهرکذ وب اهربما يا للا پوء راطلا ده لاق هاب ۱
 یرادتعا یاج یمسق لحویشا هکهلوا مولعم رد هبانک ندبظعتو نیعتو تیلاک کز

 ندهلج یصضش رونلوا ریت کی یرآ هدکرت هک بوسعي ردند هیهلا تابآ نالوا
 یرلتدوع هلج زا ردنا تسایسو حض و هب هفناط لوا یک ناسنا ریما رول وا نیک | .

 هدیرحاو ردا لتق تعاس رد یرانلک ثولم هل اروذاق پوروط هدلخدم باب هدنتفو

 اقلاو لقن هبهمشط یرلل وا كاله هدیرجاو ردبا نیبعت هصوصح لعرب یدک ره

 هکایوک بودا عنم ینرلجورخو لوخد هلجازت پوروط هدوباق كلذک ررپدتبا
 ردیا لتق یرخ آ امهدحا هسلا زازلوا مقم هدناوقرب ریما کیا و ردیا بینرت هبالآ

 نیس دام تسع ناتلوا و بوس و را زلبا دایقشا هربا ییا ید شیره و

 قالطا بوس هنن رک نو تنعاجو موق رو ردهنسانعم بارض ۵ روت شاپ

 كعو رب ندنشوق تلکک و رییکلا شا یا موقلا بوسعي وه لاش روثل وا

 كحراش رولوا كوي دوخای كچوک ندهکرکح ی شوق عو رو رد عسا
 ردنالوا لسم یرادانفو یسدوک نیمو کیک گرد هرضخ ۱ ۱ ۲
 رول وا ردیعت ریثخا حایص هکر ونید دیه رغ نال وا هدنس» رهح كنيس تآ بوسع و

 هبا کنزوا ندنفرط ییا كنآ ضکرمو روشد هبهرباد نالوآ هدنضک رم كن او
 هکیدناشت هدنلکش هریاد ندیوت ید ادو ردا که

 هاکنالوج یضکم هداروب نیزه شعب ردندهلدا هدندنعنابرا رولوا ا شب
 هيلع ناشیذ ریمغی بوسعت و ردشمالیا نالوح هدانعم راد هلکلیا ربسفن با
 ماوعلا نی رییز و ردیسا یراصنا سرف رب كننراتبضح نالا لک ى ةولملا

 (پوسعلا ) ردیسا كخاظ ریو ردیدآ یراسرف ید كن هسک کارو کتی رتمسح
 ( باسعتسالا ) یک بوسعپ رونید هنناشلا یظعو سید كموق هدننزو روبص
 تكنءمه (باسعالا ) ههک اذا هنم بسعتسا لا ردهنتسانعم ك رکيا ندهثسنرب

 اذا بّذلا بسخآ لاقب رد ةتسانمم كنک بوم ھا ها ۱
 روند هشاب نالوا شعازوآ ییدم قمارط بوبو هدننزو فتک ( بسعلا ) ادع

 هدنبرق هکم هدننزو باتک ( باسع ) لیجزتلاب دهعلا دیعب یا بسع سار لاقب
 هلفاق ( ةبقسعلا ) رونید هنالسرا هدننزو رفعج ( بریصلا ) ردیدآ مضوم رب
 شاپ اعطق هکرد هنسانعم قکوط بوروق زوک هدنماکشه قلغآ هدننزو هیط.رع
 كفاق وكنيع ( ةبقسعلا ) ءاکبلا تقو ىف تدج اذا منيع تبقسع لاشب رولوا رمقچ

 لبصتم هند كمقلاس وب هکرونید هنمقلاس موا كچ وک هج هقشب لوش هلک

 بقاسع و زد یسح عج هک زساه رولک بقسع يجن روالوا ره سید : :لکنیچ رولوا

A 1هدینزو هبقسع هل رڪ كفاك و كانغ ( ةبكيسعلا ). رد قيقخ عج  

 ۲ ۰ لوا

| 



  بوناص یرلنا | یشن ندنفوخ یرارف كرمود نالوا ندنناش كلنا رارف نب نعي |
 1 |3۹ ۳ را رو یدعش یدیا مدلیا اتش جا مع ھو

 1 راچود هتقشم هتقشم کیدا هظحالم ةا نکیشعا رابتخا یرومآ نوهآ هلتهح تنّوم

 ٠ ۱ هنس هج وز تكنرشکیخدو هدننزو هث دحم ( هبزعلا ) رونلوا برض هدنقح هسک نالوا

 ||| ریشق ردوا بلس یسانب هکرد ذوخأم ندبزعت هکرید جزنم رونلوا قالطا
 3 ) بزاعلا ( ردع الم ید هسنل وا قالطا هب ذعم ردکعد یی ر دیک یلنکرا 1

 8 مظعم ( برعملا ( رددآ كغاط ر بزاع و روشد هناعرم نالوا دعب ند هوا

 ۱ داع رم هدنزو هو رع ( ةبوزعلا ) روند هراوط نالوا داعنا ند هب وا هد زو

 ۱ (با عالاةوا ره ) ءالکلانع ةديعب یا ةبورع ضرا لاقت روند هرب نال وادیعد ك

  كنهسک ما صیوح نی نار هدعب ردکید ینکد رانکرا هکدننزو بابخالا ةیاج
 | هرلتکرا یحاص یدیا سرفرپ دمارمسو كرکو ب تیاغب هدنتقو زلیدلیا لع هنتس رف

 | بودا راس لیصحم هلرلغا مانتغا بوداازع هدنرزوا هک " یدیشلنا فقو
 | لاصتسا بول [ یسیریغرب .دقدلوا مار لئان یسیرب كتکرا هلتهج وب رهدبا جوز

 | نا * هدنقح هنسن نالوا زبّرع هلیسهدایز هلغلوا زیزع تیاغب هیلع ءانب یدیا ردیا
 | عاج هدشزو هجرحد ( ةيلزعلا ) ردشاوا لثم برض + بازعالا ةواره نم
 ا كکرا هد زو بسك (بسعلا ) اهعکن اذا ةآرلا بلع لاق ردهتسانعم كلا
 : ا ا کرا لوق لع رد هتسانعم تبارک یش ةییشید ناویح

 ]| بارضلاىا بسعلا نم لحفلا ىعا لاقت رونلوا ریبعت لود هکر وند دای داب

 ۱ ارض اذا یناثما بابا ن رج هقانلا لعقلا بسع لاشو هلسن وا « وام وهوا

 | كمرو ترحاو ارک ی حاص یشید نوجا كکرا ندا بارضو ردهتسانعم دلوو

 بسع لا رارکح هرجا یرفیآ نانلوا صیصخ نوجا قلمخت کود هات
 یرفیآ کرد حراش بارضلا ىلع ءارکلا یطعا اذا ینالا بابلا نم ابسع لجرلا

 هدننزو بیسح ( بیسعلا ) هارکا اذا هل بسع لا ردهنسانعم كمربو هیارک

 پچ هدناسنا هاه رونید ید هبیسع رونبد هنکک كنقوص قریوق كنم هباد
 كغاياو ردیحوا هجا هکروند هترپ نت لیف كغ كغربوق بیسع لوق ىلع رلرید

 لوشو رونید هنبرلزوب هرشط ینعپ هن رلرهاظ نالوا هنغلنوزوا كنکلپ شوقو
 هلوا شلرابوق بؤایربص یرلقاربی هل لبو هحناو یرغوط هک رونید هنخاش امرخ
 بعس هنخاش نتب قاری هلوا شما قاربی هدنرزوا هکرونید هنخاش لوش هنيو

 1 تكغاطرب و هنسانعم هوک یاکش روند هغالتح و هغی راب نالوا هدغاطبیسعو ررپد

 (بوسعیلا ) رونید هغالتح نالوا هدغاط یخدو هدشزو هر ( ةبسعلا ) رديمسا

 رارول وا عبا کاو بول وا كوي ندتس هلج گود هتک 1 رایرآ هدنزژو ب وقع



 E ات
 ردلعاف ما ید بیزعو یدنلوا لامعتسا قردلوا لعاف ندنلیق دیر هارو |

 ی هج رک ندقالطا بزرعا فوم و رد زاع لیعاف مس هر هننایب تام

 هدنزو هعرج ( ةبزعلا ) رايدليا زوج یراس ردیلوق متاحوبا وب نکل یدلیا
 نکرا رولوا ردصم هبوزعو روند هلتلاح فالنکرا ردرلسا هلنیتمض ( ةبوزعلاو ) |

 (بزعتلا) ابرع ناك اذا لوالا بابلا نم ةبوزع لجرلا بزع لاق هنسانعم قلوا
 حاکشا دل رب اذا لحرا ب زو لاش رد هنسانعم قعروط نکرا هدننزو لعفت ۱

 "یشلا بٍ لاقش رد هنسانعم قلوا ددا و با هدننزو تاورقا بو زعلا )

 ب زره ال بيغلا ماع 1 یاعت هلو هنمو باغ اذا یاثلاو لوالا تاتا نه اب ونع

 | لبو بهذ اذا لجرلا بزع لاقي ردهنسانعم كنك بوزعو بیغیال یا [ هع
 هدرب نالفو زرد ةارلا رهط بزرع هدرپ كحد یدلوا باغ یبوز كنواخ نالف

 هل ااو هایم درک راربد ضرالا تبع هدر كحد یدلاق اتو یاخ بویلوا كلنش

 هیسک نالوا دن بوازوا هددم تدم یلنکراو یدنلوا رکذ هکرونید هبیشک

 ندهوا هداعرم هل رلیشاومو هتنورع تلاط دق ناک اذا هبارعم وه لاقي روند

 هدننزو ریما ( تیز لا ( نس اه رربد ید بازعم کا روند ه جسم قا دهد

 ۱ دږعد ندنلامو ندناها رو هیسک لوشو یدنول ك هکر وند هب یشک نکرا

 ماشخاو رهلوا دیعب ندنحاص هداعیم رول وا قالطا هرلن ویقو هرلهود لوشو هل وا

 تر لب ۱ لاق رونلوا قالطا جد هراهود نال هداعم بوتلیا تد و هب هوا

 للع ح ورآال یا بیزع لبا لاقو ىعرملا ىف اهلها نع بزعت یا بیزرع ءاشو
 ردعج ندنظز) یزاغ یس هلک یخ هک رول وا عج ندنظفل ,ب زاع تبیزعو یا

 دعب اذا لح را بپا لاش رد هنس اعم قلوا غارا هل رسک كن, مه ) بازعالا )

 هداعص یراهود كنەسكرو هدعبا یا هبزعا لاقش رد هنسانعم كلبا عاراو

 برعا لاقش رد هنسانعم قلاق هداعم ید هد رههک قرەلوا غعاربا هدن درو أ

 هب هب راج هدننژ و هف رغم ( هزعملا ( ح ورا یعرلا ف مهلبا تب زرع اذا .موقلا 1

 تنیشکر بو ردا حمو قوع ندح ور ییبحاص هک ایوک هنسانعم هما روثلوا قالطا / ِ

 لا وذ رونلوا قالطا هب هحوز یدو ) هب زاعلا ( رونلوا قالطا هنس هحوز 1

 هیس هظح الم یرلتافو بی رقذع دک رد جزم نوچکءدلیا منم هد ا ۱ 1

 Ei قالطا ه هود و یک قالطا میلس هغب دل ىدا e هسا وا ندنلیق لافت |

 رب تن کت گردو لسا هد عقلا تیشا اما * لما هو ||"
 0 ران ويق هننرارب بوتاص هلک با هشیدنا ود ردا رارف یدیا راو یرلهود ۳

 ةب زاعلا راذح غلا تیزتشا اما هللا ناسا رلنوا دیدبات بودا رارفرلنویق نوکر |[
 ار دهد حال لر
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 | هکردلوقنم ردروهشم هیوقرع دعاوم یدبا لثم هللا دعو فاخوفراعتمهغوردو
 ۲ | تلط امرخ زادقم رب ندبدنک بولک ردقحهلوا یردارب یدنک هک هسکرب نوکر ب
 # دعو ود عه ریو هدک دناکوج مرلج اغا امرخ ویا هنتسوا شاب بوق رع هدکدلیا

 هنم را هدقدل وا قدوقو بودیا قیلعت هنسلوآ قروق .دکدنلکعج ام رخ یدلیا

 هلاحا هنسلوا رغ بولوا هدیسر هلاک هدقدلوا بطرو هنس وا بطر هدقد راءقو

 هنادرب هنرداربو یدلیا رابارد بوک هجفج هجعکرب هدقدلوا ر هک اتقو یدلبا
 که ردشلوا لم برض هدمانا هبلا هلسس یرافلخو بذک هلوکوب یدمربو
 تدعو * ردشلیا بارشا هدتس وشا عاش مان یجشالا ءاببح ییهموقم ةصق

 یا برن هدارو * بزنی هاخا بوق رع دیعاوم * ةيجت كنم فلنا ناکو
ia OG ست 

1 

۱ 
| 

 ا دءاجا EK لاثمالا نم و رد_عض ومر هدب رق هماع هدننز و ۳۳ هل | هیق وف

 | برطضم هتکیلیا كنریکس هوا ین کرد لو مع رش به بوقرع ةع

 ردیعج كيوقرع ( بیقارعلا ) زانوا كيلپا هدنرکس هکوا ارز رونلوا برض

 هی رلج وا یرویس ناقح یرغوط هیناجرب یکدورب ینعب هنبرلن ورپ كغاطبیقا رعو
 هک ول وا قالطا ه رلل وب قحهراط نالوا هدنرترص دل رلغاط لوق ع رود

 بمصو میظعو لکشم كروماو خاصم رومالا بیقارعو رونید بوقرع هنیرب ره
 یج بیقارع و زن یا رومالا كيقا رع هریعا لاق روتل وا قالطا هننالوا

 ن ن

 نویب هدوک هفلوم هکردیعما یتارقش ( بیقارعلا ریط ) ردیدآ هیرقرب هدنبرق هبرض
 نم ماشا * رردیا ماشت لکت  رلب رع ردیشوق یرآ هروک هراسو یشوق نارو
 هدننرص كغاط هدننزو ج رحال ( بقرعتلا ) ردلثم برض * بیقارعلا ربط

 بیقارعلا كلس اذا لجرا بقرعت لاقب ردهتسانعم كليا ثولس هلو راط نالوا
 ا إإإ ( ةبقرعلا ) هنع لدغ اذا مالا نع بقرعت لاقي رد هتتسانعم كلیا لودع و

 لاقي رّوتلوا ربیعت كلبریکس هک ردهنسانعم كعك یتریکس كراو هدننزو هجرحد
  بوئوط ندر ريكس نوجا قمقلاق یراوط ناتیو اوقرع عطق اذا ةبادلا بقرع
 | موقیل هیوق رعب عفر اذا ةبادلا بق رع لاقن رولوا دض هلةلوا هتسانعم قمردلاق

 | یاز و كنیع ( برعلا ) لاتحا اذآ لجرلا بقرع لاقي ردهتسانم لاتحا و
 ۱ روت وا ریبعت نکرا هکر ونید هب یشک نایلوا یسهحوز ینعب لها هلیعف تكنهمحم

 ۱ روید ید برع و هلاه روند 4 هدنوم رولک بازعا یج ردقلناطاس

 ۱ نکرآ ۱۳ هارو ما ( بیر او ) لس كيم ( ةبارملا ) یک یرکذم

 | مسا غلام هک یزو لاعفم هکرید ح راس لیلق وهوا بزعا لقنالو روند هیسک

  ددربارب یدع و یلوخد كنان هنانومو رک ذم یتعی ردیواسم یتینأتو ريك ذن ردلعاف

 | تا ها ای OO او یک دی کا

 ات نا رد

E wO 



AEEین ۱  

 ردیعسا یر روش ماد مرخ هدشزو پاحم» ( بارع ) ردیدآ س رف ربو لجدرب

 ندنفوبق هک رد رصش رب هیبش هنحاغا مود هدناتسب رع هللا نیتمضم یازو اخ مرخو

 لامعتسا هنسانعم طئاغ هيف كنارو كنیع ( نو رعلا ) روليكوب بياو ناغروا

 بارعا هدننزو لعفت ( برعتلا )ثدحا ینعی هنطباذ یا هنو رع قلا لاق رووا

 ( ابورع ) ةيدابلاب ماقا اذا لحرلا برعت لاقب ردهنسانعم قلوا نيشن هبداب یک

 هسروئلوا رک ذ هلمالو فلا ( رعلا نا ) وديا كيدعیاس ءا هد زو الولح
 ننمالو او ردسحاص هریک تافلژم کرديلدنالا یلالا ۶ زا 9

 هکردیاطلا "یماعا هلا دبع نب دجنیدلا یحم ققحم فراع دارم هسرونلوا رک ذ
 یارطا هدنرابسسن تلوم هک رد حرش لک شا اوج و شش
 یردب كيش ترضحو ردهللا دبع یرد و دمع یعسا ك کی وا یضاق ارز ردشلیا

 تب هدنناونع یناطلا ىلع ن دمت نیدلا یحم ید هدناخقن ماج الم امقاو رد ىلع

 كنس تاعوتف نالوا زرع هلفلّوم طخ تسدهکردلوقنم ندیکمبطقو ردشلیا
 رونیدهنورب هدننزو هت رع( ذبرعلا ) ردشلوا مدوهشم قرهلوا ماللاب ىلع هدنرخآ
 كفادود تسوا هدستل آ كنورب دوخای هنرب قشمو كنورب لوق ىلع یک فنا

 ( بزرعلا ) روید هنحوا كنکرد نور دوخای روند ههراد نالوا هدنس هت روا ۱

 | نالوا ظیلغو دیدشو بلص ردتغل هدننزو بدراو هدننزو رفعج هلا همم یاز ا "

 ردندنیمیات بزرع نب كاعض ردندیماسا هدشنزو رفعج ( بزرعو] روید هثیش || "
 روند هزاس نالوا رعت هتوغال هک ردیمسا دوع هدننزو هبطصم ( هبط ملا ) " 

 روند هروبنط هبط رع لوق لع روثلوا ریبعت زو وق هدعدق "یک رو ظب رپ هدیس راف

 هل لدعض كناطو تنیعو ردیعسا ثلبط صوصحم هنسیلاها شبح یأر ییعلبط دوخاپ
 كناسنا هک روند هریکس نیلاق لوش هدننزو روبنز هلفاق ( بوقرعلا ) ردزناچ

 ایراچو رولوا لصتم بولیکح هرزوا یراه وا ندنردلاب ینعی یرقو ندنس هک وا
 یراقابقزید نالوا هدنرقایا كوا هکرولوا هدنرادقرا كنمرلقایا درا یوقرع كراوط
 وهو هبوقرع مطق لاش روئلوا ریبعت هج رکاو ریکس قلطم هدیک ر رد هدنسهل ريم

 اهد ىف ةبكرلا لا نع اهلجر ىف ةبادلا نم و ناسنالا بقع قوف ظیلغ بصع

 هصق كب تح رولوا هصق تیاغب هک ردیغام كنشوف قلترغب ةاطقلا بوقرعو || _
 ج اغدو كنهرد بوقرعو ردلثم برض * ءاطقلا بوق رع نم سصقا * هدنفح هنسن

 هلیح و رولوا یرکوب یرکا هکرونید هنلوب غاط نالوا راطو رووا قالطا هنر | "

 ندنریکس هک ایوک رووا قالطا هکلعب یتتحو لیلد كئيشرو ردهنسانعم هعدخ و
 ندنموق هقلاعو ردیدآ سرفرو هنج فرع یا هوقرع ذخا لاقب رولوا شمارواق

Eبذکح هدنرصع رددسا ۷ دبعم نا دوخاي ریە بو رع نافذ  



  لیعسا دالوا دعب نم یدا یآربع یاس تيها را ترموحو رایدلیا ماکت هجا

 تابع لوق ىلع هع امدقم ناط3 و مهرج هرزوا روک ذم الوو نوا رع

 هيم بس ضعبلا دنعو رايدنلوا قالطا ىب ع هلن کا هیرللوا نک اس هدلحم ماد

 ثيدح بجوم ربو ردیسلوا لقشم یتحاصفو نايبو حاضيا هلتيسن هیءراس ةنسلا
 لیعسا و دمحم ترضح رلیدلیا تئشن ندع سنج .ناشیذ ریغیب رفن شم فیر

 ضراةب عو * وبشا عاشو یمتنا ردمالسلاو ةولصأا ميلع دوهو حاصو بيعشو
 هن رع نوح ا نزو ترورض هدنتب »* لح ال ایعذ وللا الا سانلانم 4 اهما رح لحمام

 هنکو یتمرح هک رد رک نیمز رب هرع ضرا یتعی ردشلبا ناکسا یتسار كنظفل
 شرش تاذ نالوا بیدا و نطفو لډنو بیجنو لیصا لوا رکم نی هیلیا لیلحم

 حف اریز مالسلاو ةوصلا هيلع ردرهک یلاع ربغپ ترضح دارم هکر دا لیلحم
 هب رام هلا شنرف هلکلغا لیلم یرادقم تعاس رب ندراب یهلا مااب یتوک هکم
 مرحدارم نده ع سپ یدنلوا اقبا مايقلا موب لا یسهقاس تمرح هدعب بونلوا

 قیرط رب عقاو هدغاط رب هدنلوپ رصم هدتنزو تاکیح ( تابرعلا ) رولوا مزنحم

 دارم رد هی ع یدرفم رونید هراهتیفس هح تبا هدالحد ربع هدنن رق دادغ و ردن دآ

E a) A Ryهدننزو نسج ۱ ار  

 ردص وص هیفن ماقم وب و هلبتءالمیسانعم روهظ رولوا هیانک ندنسانعم دحاو سک
 (نوب رعلاو ) هدننزو نامع ( نایرعلا ) دحا یا برعم و بیرع رادلایام لاقي

 عیب هلکنآ هک رونید هیدشا لوش هدننزو توربج ( نویرعلاو ) هدننزو نوجرع
 رلردیا ریبعت عیب هماع هکر دهب, رادقمرب نالیربو نیشیپ دارم رولوا دقعنم .امثو

 نوا یکیدریو كنیرشم نوجا هلماعم دقع هدکدلپا رازاب هتسنرب هشو ع زوب الثم
 یدنو راو نو راو نایرا هللادىا هب هره ینرلبیع كنەروك ذم داومو یک شورغ |

 ناي هن هڪ رد ح راش ردشلنا دا ر ی داب ب داو فوم لرد

 هدقع نورا و ردثعاب هنحوض و كعب ارز ردذوخأم ندا رعا نالوا هتساتعم

 هلناعف ( نابرع ) یمتنا رول وا دناز یرلن ون نسب ردذ وخأم ند هب را نالوا هنساتعم

 راداضقرپ هدننایم یتسبب با باتنیع نابرع هکريد جرم رد هدلبرپ هدنساضق روباخ
 ( برعب ) یبننا ردف ره یکیدند هدرواخ كفل وم رونلوا رییعت یسهوا ناب رع الاح

 ملكت ادا بهي رع تغل ردرد كنع لئابق عوج هکر د ناطق نا هدننزو رص

 ندنعسا كنون یسهییعت برف هکرید د ح راش ردل وقنم ینیدل وا برم روبزع ندا

 دم ن رمشب ردندیماسا هدننزو بارغ ( بآ ء) ردو ید ینیدلوا ذوخأم

 (ییارع) رددنیعبا عابایارع نب ةيواعمن یارعو ردنداحتا بارع نب رباج نب

 ۱ هدنشزو بیرغ ( یرع ) ردنقل كرابلا ی نیس ا نب دجع ندنیادحم هایصف کنیع

 لحررب

 سس رب اس یر تی سس نا یر تست شب ی اش تا او یر ی اب را نیر ےل س

 ر ا اا

۳۳ NY 
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 تن تک ی
 تر + نیل و) نک || ي

 ا ءلا ) روند هنسیروق كنوا 0و یکسپ هاو یتوا ۳1 یی یم هک
 | میارا بابل نم ابرع ةدعلا تبرع لاقت رد هنسانعم قلوا دن اق هدعم انیتسف

 8 هل رسک كنار هدنو و ردعما ۳ هریثک هام نالوا فاض برعو تدسف

 یناشنو را هرکصندقدل وکوا هر برعو ردیدآ هبحات رب ندهنیدم یاو برعو
 هرنا قباذا رو زلا بالا نم افرع حرا برع لاق رد هنسسانعم قلاق هدندب

 برع لا ردهنسانعم كلک هشبنج بونلطاشنو ردشلیارا رکت یو فام «رلادعب
 مروت اذا ح را برع لاقش ردهنسانعم كعشس بولت را هرایو طشن اذا لج لا |

 هبهدعم هدشاس ردلکد رارکتوو ردهنسانعم قلوا دساف یسهدعم كن هسکرب و حشو

 بولاغوح وص كفمرياو هئدعم تدسف اذا لخرلا برع لاقب ردشفل وا دانسا
 قلوا ربثک ییوص كتي وقو رغ اذا منا برع لاش ردهتسانعم قوا نفشاط

 نالوا ناص هدننزو ذفنق ( تبرعلا ) اهوام شک ادا بلا تب رع لاقب رد هتسانعم

 هیروط قجوق ینرلدع كنیکو كنويق هدننزو دادش ( بارعلا ) روند هبوص قوچ
 نالوا نقشاط بولوا قوج كب ییوص ( ةبراعلاو براعلا ) رونید هب یشک ناپ
 هلوا دیدشو دنت ینایرج هکروسنید هفمربا لوش هاتف ( ةبرعلا ) روتش+» هغمربا
 هب رعو یسفن یا تبرع هب تیاط لوقت رد هنسانعم ثٿاذو سفن هب رعو یک بازرهن

 لصا هرعو ردرا رکتو هروک هنا كحراش ردیدآ هیحاترپ هدننرق هرونم ةنیدم |

 شیرق رد مالسلا هيلع لیععسا هحاصقلا اراد هحاب هکردسیسا ب رعلا ةحاب |
 قايس یاضتقم كفلوم رلیدنلوا تبسناکا برع قاط هلی رلغا تماقا هدنآ یسهلیسق |

 نکل ردماریحالا مزال مارح ضرا زود ھما کم هحاس دارم نده رع یالک أ ۱

 هیلغ لیعسا ادخا هکردیسا كنهمابت ضرا هبرع هروک هنلقن نداتبع كحراش |
 د قیلاعو مهرج هدعب رلیدلیا تأشن هداروا یدالواو پولوا لزا مالا |

 هفارطا یرارناس بویلوا هدیچنک هبهموقرم ضرا هدنراقدلوا رتکم رابدلوا نک اس |
 "الح :نوج هکر دوب یسهصالخ رلیدلوا نکقم هداروا شرق "هیق نابهو ستم ||

 هاربا تمضح یملا اب ینبم هتنرغ كن رلبانج هرایس ینعب میها ربا تزعج

 هب هکم ضرا بول آ لیععسا ترضح نالوا یررورب تداعس دنزرف هللا شاخ

 فیش تس عضومو بولوا راز .هشرم جلاب هدماکنه لوا هکم ضرا یدناوتک

 ناییاسرپ ندجاغا هرلنا بودا لازنا ةهبابروا یرجاه هلا لیععسا یدیا هیت لزقر

 یتحانج بولوا لزان نیما لیربج هدغب رلیدرویب تدوع هرکصندکد لبا بیترت

 تودا تماقا هدنآ .دیز رفو ردام تدمر یدلیا عوب مزمز هیج .هدکدلیا برم

 هد هم وق رم ضرا ناذیتسالایو دو ص هشاط و هناروا ندن س هلق مهرج ی

 كرل هل وا ی رع یا بودبا ح وز ندر لا
۱ 



  ردمونقم هبهعوتتم ناکعا لی RE فالتخا یرب ره ندءهروک ذم مایقا
 ۳۱ یسد هدعلا برذاکا ردهتسانعم قلق هتسح ینبخاص یداسف هدعم بیرعتو ضنا

 اإ هک ةص كکراو برذلا هضرع یا برعلا هرع لاق یدنلوا رک ذ هک رارید
 ۱ برع لاق زد هنسانعم كمروتک هنوهشکشا هلک عروس هکنیا رونلوا ریبعت هغوب

 | هدتننزو هناصم ( ةبارعلاو ) هدتنزو هاتک ( ةبارعلا ) اهابش اذا ةرقبلا روما

 ۱ زهب زلا نا او ح راشلا لاق رد هنشاتعم كليوسزوس ازسا و میبقو شخ

 | كنويق هدنزو احس هبارعو مالكلا قو شاخ إلا ىا [ مرعمل لل ہا رعلا لحال ]

 | دوخای نوسفقوط رظن ندنغیدلوا ولدوس هکروتید هیدسیک یراکدتبا عضو یتسهم

 ۱ رولک تابارع ییج رردا دننو عضو تسهم بودیا هسیک وید نوسعا یزوق
 ا ار ندافرک طبق ن سوا ن یار ردات هارخو
 موق لاش تاو رده ناتعم قلوا لیخد مرغ ندهرکص پویلوا نیرغ لاخ
 | اذا نالف برعتسا لاق ردهنسانعم كلجوس ازسانو شو ءالخد یا ةيرعتسم
 ۱ اذا ةرقبلا تبرعتسا لاق ودهنسانعمکفسیا هغوت كنیاو میبقلاو شعقناپ ملكت

 | دوتید هنوناخ ندا تبحم كب هنوز هدننزو روبص ( بورملا ) لعفلا تبشا
 بورع ضعبلا دنعو رود هب یراق مارح كع كع ندا تنایخو نایصع هنح و زو

 ۱ ینبو بولوا هدنساعدا تبع هنجوژ دوخا نالوا یسهقالعو قشع هتحوز

 ۱ گر ۆيد هتالوا هک ای یک هوا لوق لع روشد هروع ندا راهظا

 ۱ ( هبرعلاو ) هلیاه ( هبورعلا ) هلیئوکس كنارو هلنیتمض رولک برع ییجج ردندییاعم
 هرم لاقب رولک تابرع ییج كن هب رعو یو دوو بورع هدرلنو هدننزو هح رو

 هل هقش اعلا یهوا هل ةيصاع كاذک و اهخ وز یا م یا ةبرعو ةبورعو بو ع

 لعاف یعع كننزو لوعف رک ذن هدرلزو یک اهضلا وا كلذ هل : رهظلا هيلا تسحلا وا

  كننوک هعج نضرعت قرح هبورعو رد بم هنفیدلوا یواسم قیأتو ریک دن هجلوا
 یدیا راو یعسارزپ كنیرب ره ندنران وک هتفه هدفلس هکرید حراش ردیمدق مسا

 تسمن تدنم

 نوهايوا لوا * یو ناو شيعا نا لموا + ردحردنع یسهلج هدهعطق وبشا

 هدب ندنوک دحا * رایشوا ةبو زعوا سنوف * هتفا ناف رابد یلاتلاوا * رابحوا

 ینیدل وا هنیدم لها ندیا هیمست هلا هعج ادتبا یتنوک هعجم ردلوا یعسا هکرددغلوا

 اق رعت فرح رد هلک یقورعمرب هلفیرعت فرح ( هبورعلا یا نبا ) یتا ردو
 نالوا قوج كي وص هدشننزو هحرف هبرعو ردردات دوخاب رد نل یامعتصا

 شینج ردزناج هلتیتصفو هلیاوکس كنارو یصف كنيع (.برعلا ) روند هو
 لک | كع هلی وکس كنار برغفو طاشن یا برع هب لاق ردهنسانعم طاشن و قوشو

 فانت ( برعلا ) هلک | اذا ینالا بابلانم اب رع ماعطلا بر رع لاق ردهنساتعم كلوا
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 رلیدید ردندنلسق تاغلدراوت هاب رلثلوا هدننروص هیمع لکافلاو رلیدلیا لالدتسا
 كلذك زرد قربتسا هدیسراف ردیع هکقربتسا نالوا هنسانعم ظیلف ج ابدالک

 هکر وند سالب هدیس راف اذه عم راربد سالب هباسک نانلوا ریبعت چ هکم لها

 هنسانغم شوقلا اسب هکی ظفل رق یدو رولوا دع انعمو ظفل هللا ربیغت یندا

 یسهلج ید یرلظفل تفمکو تو تشدو بسدو رلرید رکناک هدیسراف ردي ع

 نالوا عقاو هدن آرق هکیدید یزار ماما ردلیعتسم ید هدیسراف هچ رک ردي ع

 هکلب ردلکد لسم ینیدلوا ییرع ظافلا والثم لیمو قربتساو ساطسقو تاکشم
 یک رونو نواص رد لبا قفاوت هللا یرخا تغل برع تغل تیام ردپ رع

 هکی دید هدنناتک مات فاشترا نایح وا رلیدل وا بهاذ هنعوقو كب رعت هقرفرو

 برع یروک ذم مس ۱ هکردل وا لوا مسق رد هرزوا مسق جوا هبرعم هيما ءاسا

 نوت رو 09 کح كمسقوب ردبا قالا هنیرامالک یدنک بودا رییغت
 هکردل وا یا مسق e اک ج رہو مهرد ردیک ی من

 هذلوا مس هلکماعا قاحملا هنب رلمالک یدنک ن J رردا ربیغت برع یروک ذم مس

 هکر دل وا ثلاث مسق ی 5 یراهلک ربنسیس نلوا ربتعم هدسفو لاوحا نالوا 13
 ها رزق قالا هتسهیئیا یرلمالک لوک بوی رییغن برع یروک ذم مسا

 رکا ردقوب یئزو نالاعف هدرع هک یک ناسارخ زاوا دودعم ندنسهینا برع
 هنظفل مقق هک یک مک رکو هنظفل س هک یک مرخ رولوا دودعم هسیا راردیا قالا

 ردح ورشم هدرهزم لیصفت رواوا مولعم هلهجو جاقرب یتیم كمارو ردقیلم
 قم رقح هنادیم یبافا بوادو یراخاش بسانماد و از كياهرخ بیرعتو ینا

 را وط داطبو اه رهظاو E ENTE عطق اذا لحرلا برع لاقي ردهتسانعم

 رد هنسانعم قلغاد یئرزوا هرکصندقدراب هابا رشين یرب نب لیق هدنفارطا ینئرط
 هللا لعو هک ريد ح داش اهاوک مث هرعاشا ىلع خزپ اذا الثم سرفلا ب رع لاق

 در هليا راکناو محبقت ینلوق كبلکتم بی رتو رولوا نیدم یتماقسو تحج كنهباد

 كليو زوس ندنف رط هسکر رو هيلع درو هحق اذا هلوق برع لاقي رد هنساتعم كليا

 یچلیا ردترابع ندکلیوس کولا دوخاب ندننااسل كن آ ایوک لدناک۲ هکر د هنسانعف
 نر هلس رق و هنع ۾ کت اذا موقلا نع ب رع لاش یک ارو تيطخو

 بزعلاقناود هتسانعم كنا قوج ییوض راوکشوخ و یا اص و ردیا نایب
 لاقب ردهنسانعم كلبا ذاا ىب رع سوقو فاصلا ءالا برش نکا اذا لج را
 یربو هیبرع یرب ردم یا سوق هکر د جم ةييرعلا سوقلا ذخما اذا برع
 کیا هدهیسرافو ردهیطساو یرو ه زاجح یرب ردع»ق یکیا هدهب رعو رد هینسراف

 روللوق هلقایا هکرداب سوق یسیرو روللوق هللا لا کرد سوق یرب ردعم#



 | ریت ٿا زوو فاکر هکروشند هن ۲ نالوا نضج شاخ یسانآو ی یساباب

 a هقبرطو یدحن راردبا ربیعت لیک رابع هکردعون ج اقرب تآ یب عو رونلواآ
 لاق ردهقشب یرلدصاخ كنيربرهو رولوا هقشب یرلناشن كنرب ره یک كنعمو

 الو یوص نشك ت آو لهص اذا نیسهلا نم هقرع یا ا
 هقنع ناباو لهص اذا هقنع سرفلا با لاقب ردهنسانعم كمردلي یدنک
 دعاوق هرزوا تحاصف بویلیا اطخو نل هدمالک باعاو ةنعهلا نم هتمالسو

 همالک برعا لاقب ردي رع دارم ندمالک ردهتسانعم لوس هلت اعر هب هب وع

 هک رد هنسانعم قغوط یدالوا هدنسایس برع كن هسکربو هيف نحب لو جصفا یا

 شخ و ثوللا ییدلو هلدل واذا لحرا برعا لاش ردقلوا هدرج هایس دارم
 جاو شعقلاب ملکت اذا لج لا ب عا لاش ردهنتسانعم كلیوس زوس ازسابو

 لاقب رولوا دض هلغلوا هنسانعم كلا عنمو در ندکلیوس ازسانو شعف ییهسکربو

 راد هعاج هئروع لوق ىلع كليا عاجو شعفلاو جیبقلا نح هدر اذا االف با

 اهض یعوا ابعماج اذا ةأرملا لجرلا برعا لاقي ردهتسانعم كلعا هانکو ضیرعت
 یرنشلا با لاق رد هتسانعم كم ربو هخا نیشب ینعب نو ع هدارشو عیو عاجلا

 لاقن رک ذیساک رد هنسانعم كلبا جوزت نوناخ نالوا بوعو نورعلا یطعا اذا

 منا ( بعالاو ) هدشزو باتک ( پارعلا ) بورعلا جوز اذا لحرلا با

 لیکو برع صلاخ بویلوا تنعه هدنقع هدننزو هتسحم ( هیرعلاو ) هدننزو

 رولوا رببعت تآزوب هد زغال رارید یناکرتو کرت هللباقم هکرونید هرلت آ نالوا
 باع لبا لاقب و ةنجهلا نع ةملاس مارک یا ةب رعمو بعاو بارع لیخ لاقب
 افتکا فوم رولوا تفص هنعسق هود ید هبرعمو برعا كلذک هکربد ح راش

 كن[ هلا نانا ردهود ندا دلو" ندیمعو یب هکردیلباقم یت لواو ردعلیا

 هب رعمو برعاو بارع هبهودو هناو برع هناسنا نوجا قرف ینرلتب كنءودو
 ( بیرعتلا ) هلیس هظحالم بع رولوا یبرع هنب یرادرفم سپ رلیدلیا قالطا
 : اس رعت لح.رلا ب رع لاش رد هن.سانعم تكلیوس زود ازساب و شحاف هدننززو لیعف

 ب ع لاقش رد هنسانعم كمريو نو رع هدنسارتشا هنسن رو جدا و دا ملکت اذا

 ردهنسانعم كليا زتو كا نداطخو نل ینمالکو نو رعلا یطعا اذا یزنشلا

 ابی ی سج مسا: لو هکیلوا نخ نسل نم هذه اذا هطقن لاقي
 مقا اف هک زدوب ا تان هد رهزم ردشلیا توکس ندنسهدام
 بیرعت وبشاو ردنرابع ندکلیا لامعتسا ءرزوا یراق رط یدنک برع یی یما
 ددرتو فالتخا ءالع هدنرما یعوقو هیرعم ظافلا هدع رک نآرق ایسال هدنصوصخ

 هلیفییش مالک [ ای ع انآ رق ] وبشاو رلیدلوا بهاذ هنعوقو مدع هقرفرب رلیدلیا

 لالدتسا

۲ 8 

۱ 
۱ 
۰ 

 و



AA N pa 4 * , ۳ EIS aT aoa" o ww 
  2 OO E E eرد  AD 4 ۱ات  2 5 DEم /

  RAب 2
 .  4 AREج

۳۷۰ 3 
 ست نر ی سس سم

۱ 

 ( برعلاو ) هلیوکس كنارو یعض كليع ( برعلا ) ردفورعم مویرب ندپ رع مایا
 هکر دب یادغا دارم ندمح هداروب ردیناسنا ةفئاط نالوا قالغ كمع ف

 هلیلیوأت هشناط دنوم یسهک برعو ردفناوط راشو یدنهو مورو شرفو كرت
 نکاس هدرلهدلب نعي راصما ناکس برعو ءابرعلا برعلاو ةبراعلا برعلا لاق

 هلیحعف كنممه هکبارعاو ردلفاش هبیودیو یدلب لوق لع ردص وصحم هنر وا
 یودب زا قالطا هنیرلتلوا نیشن هداب ردعج لصالاف دوخاب هدننروص &
 هنن اب داراب كنلوم رونلعج هرزوا تیراعا ردق وب ید رفم كنو رونلوا رییعت

 عب ردق وب ید رقم. كنس 4ک باعا ارز روئید یاعا هدتس هبا رعا 1

 با عا هروک هثنا كيغار نکل رد سلخ مسا بری ردکد عجج ندنظفل برع

 یک یداصنا یتبسن ردشلوا مسا هنفنص یودب هدعب بولوا ىج كع لضالاق

 بررعو یک نمزاو نمز رونلعج هرزوا برعا برع هروک هنناب كحابصمو رول وا
 هدننژو ءارج ( ءابرعلاو ةبراعلا ) یهثنا یک دساو دسا هلی رونلعج هرزوا

 صولخ ردن وجا هر رادذ خام ندنظفل برع هدننزو هحرق ( ةب رعلاو )

 ءاحرص یا ةب عو ءان عو هب راع ب ع لا و عسانعم تقیقح و تجارسض و

 هبح وتسم 04 هر رعتسلاو ) دش زو هب رقتم ) a رعتلا ) ) صلالتا وهو عیرص ج

 ندا برعت ةلغلوا طاتحمو ليخد هب ع له رکص تویلوا قیقحو صلاخ هدننزو

 حراش لیخد عج ءالخد یا ٌةب رعتسمو ةبرعتم برع لاق روشوا قالطا هراةسك

 ییایرس ناسل برعیو ردرلندنا ماکت هرزوا یناسل ناطعف نب ب رعب ءابرع برع
 ملکت هرزوا لیعتسا تريح ناسل هبرعتسمو ردهسک ندیا لقت هغ لوا لا

 یمن ( یرعلا ) ردعوضوم هنسانعم تحاصفو ناي یسهدام برعو ودرلندا
 هناسل نالوا نیبتم لب ع كلذک هیسک نالوا ققحمو تباثو رهاظ یلب ع هدنزو

 هبورع هک رد حراش ةيورعلاو ةبورعلا نيب یا یب ع ناسلو لجر لاق رونید

 هب برا عولرب یب عو یتا ردندرداضم نایلوا لاعفا هل رادمض كع هییورعو

 رولوا یربا یراهنادو لاتح یبوا كنس هلبنسو بولوا ضا تیاغب کروند
 اوشقسال یا [ایبع کیاوخ ق اوشقتنال ] ثیدلاقو ردیلضفا و روحا كنعاونا

 ايب دايس لاق هناك مالسلاو :ولصلا هيلع هما شقن ناک هلال هللا لوسر كم اف

 یتقیقحو هک ثكئيثرب هل سدک كن ریه ( با رعالا ) مالسلا هيلع هست ىع

 تآو هفعفاو هنابا اذا *یثلا برا لاق ردهنسانعم كليا نايعو راهظا

 بوینشک كتآو هرضحاو هارجا اذا هسرف برعا لاقب .ندهتسانعم كمردت ر کسب

 ردهنسانعم كلج بودیا ریو قرف ندنآ زوب یتفب ندنیخه ی آ یرعهلیسم زقیح

 نهو رار د ىزا بسا هدیس راف روید ا نالوا ليكو یوص قرط کیا



 1 [ نو زوط فت یهردو روتبد هرادمو كرجو یک قومارقو هجولد رونید هی هتسن

 ۱ ا نالوا ولباق هرلنآ کروند هغ ندا هطاحا ییهتن یرکدید جاپ رقو
 ۱ راع ةردلا نم طاحاام هده ردب لکدید یشیاق هروط هک رولوا یسهلوقم
 کان ردقلوا هدنناونع ةربدلاب طاحاام نالوا باوص هکرید حراش هلغلوا مقاو

 روتید هزی نانلوا رییعت مود هدالرت هدننزو هرم هربدو ردهج بو ید هدنرعلا ناسل
 ندقاربط هحفنرع نلیریوح نوجا رونس ةتفارطا كن آ هتسن ندا هطاحا ینآو

 بذع ام لاقب روند هیوص ولنوص و هدننزو فتک ( بذعلا ) رولوا ترابع

 یزرغآ كيوب لوق ىلع هعاجج هللا ماعط هلیسهینب هیت ( نایذعالا ) بلحطم یا
 ]| لاکتو دككشا ردسا هدو بام ( باذعلا) رونلوا قالطا هبهداب الباب
 ۱ ۱ باذع هباصا برعلا لوقتو هدننزو هیرشا رولک هیذعا يج ردهتسانعم تبوقعو

 ۰ | باذع اکا ینعب باذعلا هنع عفربال یا لاذلا محفو نیغلا رنسکی تعي نیفلبک نییذع

 | لب هکهلوا مولعم روا فرطرب اعطق ندن ۲ باذع لوا هکیدلیا تباصا دیوم
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 ۱ هنا كئیشرب رد 2: _تاتعف غیب رديف تكمالو یو کا كنا هک نمک

 | "یهاود بولیق مج هلیسهغیص تمالس مج هدعب رونید هیسکنالوا لصاو
 | هالقع نالوا یحاص دمعتو دضق هدنتاکن تدش هکایوک رلیدلیا قالطا هیهدیدش

 | نیفلبلا اتم تفلیدق یلمل ] لا موب هشئاع لوق هتمو رلیدلیا راشعا هدنسهل زعم
 بول وا خلاب هنتارم كتعو تجز ره نوتا مز قع [ غلبم لک ام تغلبدق تدارا

 | حرب هدارون نیحربلا هنم تیقل مهلوق هلو یدلاف نو قاسم عاونا ككيدمكج
 هدهدندش "یهاود یک نبغلب ردهتشت یر و کا کرد همام حریم ید یه

 هدنسهداف غلب فوم ةهکدتن زدزیاجیرلبا عا عجو درفم هدرلنویو رلیدلیا لامعتسا
 ةغلابه هل وا هنسانعع بذعم ید یسهک بذع هرزوا سایقو هکیدلاف ردشابا نایب

 لاخ ندیذعمرب نآ رهو هظل ره ایوک یتیعجو ردشفلوا لامعتسا هدیدبا پاذع
 یم رف كنهسک مان سيق ن ءآد هدنزو ناتک ( باذع ) رولوا یبم هتفیدلوا

 لح مار هبهفوک بیذع ردید آ وص کیا هل راهی رفصم ( هیذعلاو بیذعلا ) ردیعا
 || رکذ هکردیفدامو هدننزو هیادع ( هاذعلا ) ردعقاو هدنبرق عیلپ هیذعو هدرب

 3 | تاديه ۲( باذیع ) یذنوا کذ هک ردیفدامو هدننزو یدع ( یذعلا ) یدللوا

 ۱ نتنلاوا ییابر طق هک رب د خراش ردهدلب زب ءدنساضق ردم ديعض هدننز و

 ۱ ۱ ردع ومر هدننزو هرع ( هیذعلا تاذ ) ردنوفدم هدنآ هرس سدق لذاشلا

 اإ قمردلاض جوا کیا ندقرط هسکا هغراص هدشاب هدشننزو لاعتفا ( باذتعالا )
 . 1 ( تابذعلا ) اهفلخ نم نیعذع هتمابعت لبسا اذا لج را بذتعا لاقي رد هنشاثقم

 یا نا یه ها رس در هند تم



Yr سس 
 ابذع لحرلا بذع لاقب .ردهتسانعم كلبا لكا كرت یشات ندقلزسوص هلپسسهدایز
 بذع ملباو بوذعو بذاع وهو شطعلا ةدش نم لک الا رت اذا ىناثلا بابلا نم
 هلعاتما ندهنسنرو هعنم اذا هنع هبذع لاق ردهنسانعم كلیا عنم بذعو نیتععب

 كرو فک اذا هنع بذع لاق ردهنسانعم كليا تغارف ندن ۲ بوروط ورک

 كنحاغا نوغلیا هکردنییم هلا لئا رم هدءراس تاد رفم ردید آ رج عون رب بذعو

 هبذعا لاقي ردهنسانعم كلی عنم هل رسك كنءزمه ( پاذعالا ) رد ر یریبک عون

 بذعا لا ردهنسانعم كليا تغارف بوروط ورک ندهتسنرپو هعنم اذا هنع
 ردهنسانعم قلق هریک بو فاص بوراقح ینوصو كوصو كرو فک اذا هنع

 هنوصو هذع ارز ردنوحما بلسس هزمه هدنو هبل عز اذا ءالا بذعآ لاق

 لاق ردهنسانعم قالوا راوکشوخو فیطل وص كنهسکرو رک ذیساک روید
 تیط بارشو ماعط يمك ك ( ةبوذعلا ( مهام بذع یا موقلا بذعا

 سمایلنا بابلا نم ةبوذع ءالاو ماعطلا بذع لاش ردهنسانعم قلوا راوکشوخو

 هنع هبذع لاقي ردهنسانعم كليا عنم هدننزو لیعفت ( بيذعتلا ) ابذع راص اذا

 ( باذعتسالا ) ابذعت هذع لاق ردهتسانعمكلیا باذعو هجکشاو هعنم اذا ایذعت
 درو فک اذا هلع بذعتسا لا ردهتسانعم قلق تغارف پولک زاو ند هتسنرپ
 قتسا اذا لحرلا بذعتسا لاش ردهنسانعم قم رقح بوکح وص ولتط ندووقو

 دولومو هنسانعم یذق روند هنسهلوقم كاشاخ وراخ و كرح هلنیته# ( بذعلا ) ابذع
 یرلکدید شاو كوصو وص راد روند هثیش كابانو رادرم ندا روهظ هدننقع

 یم رو ناتن رع هک ردهنسانعم اونلا یامو ردد آ رش رب بذع و یک هثسن

 هبهر واح یرلک دتا ذاا صوصم هتفولوا درب راق ندا هح ول هرزوا تیم رزوا

 وزار هلکنآ بودیا داب هن رال وق وزارت هک رونید ههمصت و ها لوشو روند

 هفرط یا هلال بذع قراام لاقب روند هنجوا كيش ره بذعو رارردلاق بوکح
 تن الا هود یک" یکلت 7 تو روند هنح وا كلا 21 لنهود ریعبلا بذعو

 هبذع و داب اه رد هب ذع ید رفم هدنعوج دران و و روند هنشده نایکید ی تر ها ۱

 كرلب راق راکهح و یدو رڪ تيم ) بذاعملا ( هنسانعم نلعط رود هب وص و

 لوقیلع ردهذعم یدرفم هکربد حراش یدنلوا رک ذ هک بذع رونید هنیرلهرواح

 ( بذاعلاو ) هدننزو روبص ( بوذعلا ) یهتنا ردهبذع یدرفم هرزوا سایق ریغ
 هرع (ةبذعلا) هیلوا لئاحو هزتس ددهنامسآ هدنتسوا هک ردهتسن نالوا ءاهسا تحس

 ردا لالهإینمسق هود لوان هک ردندآ ریش رب و هنسانعم بلحط زون اد هو صو هدننزو :

 رله وس ص هدناونع فو رعم ءاودو ور رک ہن ضعب ردبدآ فو رعم ضرب هبذع و 1

 نالی بونلترب ۲ ندنحا یادغبو روند هوصو هدشنزو هحرف ( ةبذعلا)

Fassia 



 ۱ رد هتساتعم بناح هلیحف كا ( بیحاعللا ) ابعت هتلعج یا ايت ةع لوقت
 كنءزبه ( باععالا ) یک بیشاعت ردندعوج نایلوا یدرفم وب هک رد حراش
 قلوا تعا هنسوا بتم بوروتک هبحع هنس بیععرب یهسکر هل رنک
 هبجع هلک ښکب كب ییهنسن رو هنم نجلا لع هلج اذا ممالا هبسعا لاق ردهتساتعم
 رس و هنم بک اذا هبا لاق ردهنسانعم قلوا كانح رفو ظوطح ندنآ بولک

 ییعیذداش هأرب هبععاام مهلوقورسو هنم بع اذإ لوهحا هاب ىلع هب بعا لاقبو

 ردح راخ ندسایف هلغلوا ییبه ندیعایر هداروب بول وا یتیم ندیالت هلا بخت لعف

 هدنزو ءار ج ( ءابعلا ) ردکع د ردیغلش وخ بوتکی ناد یدنک بعت نالو

 رونلوا بچت یشان ندننسح هلغلوا رظنم بوخو ربلد تیاغب هکرونید هنوناخ لوش
 ندنکلنکر ح > هلغلوا اقلدو نیکرح هد هح رد تواب هک رونید هده روع لوشو هلوا

 هدنرتلا- مق ج هک رید حراش رولوا نددادضا هدنروص و هلوا رونلوا بعت
 مات یرلتدض یشاب ندنغیدلوا روم هلغل وا هغلابمو تیام فصو یرلتلعتم نیعت

 کیا بولوا كزمجما یسهسکا هکرونید "هبهقا لۆ ءابعصو یبا ردلکد
 ظیلغ یقوص قربوقو هلوا ققح یرغوط یرقوب یرلقجالا نالوا هرزوایرلقحای
 كکرا نالوا هدهرو رم تقلخ هدننزو برقا ( بالا ) روند هیهقان نالوا

 هکرونبد هیسک نالوا بیجاعا بحاص هلسنک كنات ( ةباجلا ) روند هب هود
 بیجاعا وذ یا ةباصت لحر لاقب هلواردیا ادیب هی روما اعاد یک زاب هدبعش
 4 -هین یضام لعف ( الهاج بجا ) ردیدآ لجر رب هدنزو هنیهج ( هنی )

 هدننزو لحرفسس هلفاف ( بقرحلا ) یک هر قرب و ارش طبات ردنقل كلجر رب

 هجن رج رلربد لاکسدب هددسراف روند هیسک ثیبخ و نورد دن الم هنظ ءوس

 ( بادعلا ) ثیبخ بیر یا بق روه لاق ردا تمج ءاقلا هسان هللا هنسن

 یغاشا كفلموق لوق ىلع رونبد هلاسموق هقفو هدننزو باعس هللا ھل لاد
 حضوم رب بادعو ردرارب جو د رقم روند هنفرط هقفو نلک هرب زود هدنف رط

 هدرلناوسیح و هدرلنوناخ هک ردهنسانعم محر هدننزو هیاصم ( ةبادعلا ) ردید آ

 روبص ( بودعلا ) هتسانعم بکر روند هنج رف كنروعو ردیغات لودو قجوچ
 یرع هلی كنيع ) ىبدعلا ) هنسانعم رشک لمر روند هموق قوح هدنزو

 نالوا هصیقن و بیع یب لوق ىلع روند هب یثک نالوا قالخالا رک هدننزو

 هيف تیعال نم وا قالخالا مرکللا یا یبدع لجر لاق روند همدآ رهوک كاب

 نالوا راوکبشوخو بیط اقلطم هلیئوکس كنهمجم لاذو یعف كنيع ( بذعلا )
 ةکكر لاقبو غاستسمو بیط یا بذع ءام و ماعط لاق روید هبارش و ماعط

 رولوا ردصم بذعو رد واسم تو هک دن هلغلوا ردصم لصالاق یعی بذع

 هل
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 ردتفل هلال تاکرح كنیم هدانعمو هلوا ردا ظح بونلشوخ ندیاوسن اقلطم
 بو هب ا لا وا هاسنلا عف دوعقلا هبعب یا هثلثه ءاسنلا تبع وه لاق

 فا و هنسن رب لود تفت هاسزاف ردعسا هک روتیدا هات قیلکط ییهناسن رب

 لب هناذ ف .دوشبای ندنکیداروک ترخو کن هک نا
 راکنا ود یرولوا "یش هل و كعبط ندنغيدلوا دوحولا ردانو فطااو شوخ

 قملکط ردیسا دوب یک بج هلنبتعف ( بلا ) ردلرابم ندنتلاح یارفتساو
 نیک پایساو ببسو لافقاو لنف روک باعا ی تبجو و

 رولوا تام را تحف بع و كيلع د رام راکنا وهو بجلاو هنم بلا اذهام

 هنیسقج هنلوا بن بعو عبارلا بابلا نم ابع هنم تبع لوقت هنسانعم قمکط
 طنسانعم اضر ندنفرط الع و لحب قح بک و .رک ذپساک بک صا لاقي روند

 "یش نایلوا مولعم و فولأم و نالوا تسلا نخ هدنموهفم كب ارز ریل و
 هلالطاوذ "یراب هلغلوا كلبا ناسا و بارغتسا و ماظعتسا هدکدروک یبرغ

 لات رولوا لو هیاضر هلا رابتعا باغ یک تبحم نیفلوا نکع ريغ يدانسا
 ضه و هنم یضر یا [ ةويص هل سبل باش نم مكبر ىج ] ثيدحلا هنمو.ح راشلا

 ضعت و هلا راکزا هداج ضعي و ردرسفم هلا یلاعت هد رکو كلذ مظع هدلمع

 نب دجا ردندلاجر ءامسا بغ و رولوا لوأم هل رالیوأت هنم تبع هل لاش هدرب
 برع :رمز ( ب ةینم ) ردرلثدم ب نی دیعسو بج نب ابرهش یرکبلا دیعس
 قحهنلوا بجا كب هدننزو بيرغ ( بیجلا ) ردهدلبرب هداصقا برقم هدشنزو
 یشان ندنغیدلوا فطلاو نسحا هناذ ف دوخای ندنفیدلوا بایکو ردا روند هثیش

 هنسانعم پخت هلی تكنیع هک هلا بغ موق لوق لع روک با یر

 نعضتم ی هغلاپم بیعع هدندنع رلضعب و ردلکد ع ومش یرلعج تنسلک بیک ردعسا

 هثیش قح هنلوا بحت اقلطم ینعب ردفدارم ردیف هک هلیظفل بک بویلوا
 نالوا نوریب ندبعع دح هلی كنبع باح و ںی و بک ما لاق رود
 ( باحجلاو ) هليفيفع كيجو یمض كنيع ( باحلا ) ردنوحا هفلابم هکر وتید هیت

 بحک سا لاقب روند هش قح هنلوا بعت هلیسهدایز رد هغلابم ید دشت كيج

 مهلوقک ةغلابملا ىلع باک بععو بجاع بعع لاو باععو باسو بیععو
 ۱ هدننزو هکوعضا ( دبوجعالاو ) هدننزو هيض (ةبیجلا ) ليلظ لظو عاش رعش
 لعفت ( بتلا ) ردهنسانعم بلا هام رود هتبش نالوا بت بس ردرلتا

 تبجتساو هنم تبت لوقت ردهنسانعم تک هبجعو قملکط ( باصتسالاو ) هدننزو"
 یا لوقت ردهنسانعم كلبا نوتفم هلا هعدخ یی هسکرب تی و تبعک ينعم هنم

 ردهنسانعم تكمروتک هبعگ یهسک رب هدننزو لیعفت ( بیتا ) ینایصت یا نالف



 ۰: 8 زا وهام كلیا دانا كشيا هو اقو مادق ن ۸ ایوطتو ةزعحا حگ

 وم ردندنآوسن “یاسا هدشنزو هیاذک ( دب اتع 1 هع هلذحم | اذا بابلل

 1 بزنعویشاو ردرلداد یثکا فورعم هکر ونبد هو ایس هلی وکس كیاتو یعض. كنيع

 | یکم اعط ندنطفل بربعو ردها هم یازو نوت هک ندنظفل بزنع یسهلک

 ههتسن تسس و كشوک هدننزو رفصعم ( بلتعلا ) رد هانعمرب هدیحوا ردلکد
 | عورب هدنزو ذفنق هلا هثلثم یات ( برتعلا ) وخر یا بلتعم لبح لاق روید

 بویوص یتغوبق رولوا یرل ریلف یرمرق هباشم هساپ رو هییش هنجاغا ران رد رجش
 (ةیلتعلا) ردیدآ وص رهدننزو رفعج ( بلثع ) هلاه ردهبرئع یدرفم راردا لوانت
 كدا ققچ ندجاعا نایلوا مولعم ینیدقج بوقح یشتآ هدشزو هجرحد

 راردا ندحاعا ماب خرم یرنکا راردا ذاا ندج اغا یتمقج راب رع ردهتسانعم
 یردب ال رس نم هدخا اذا هدنز بلثع لا رارراقح نا هلکم روس هنیرب یرب

 دوخاي كلک نامهم یناهک ا لوق ىلع كمروشپ بوموک هلوک ییادغب و ال ما یروبا
 و هتساتمح كّتکوا هج ربا هلسس هض راع ترور ۳ یک قلوا هرزوا تجوک

 یوص و تضع ة:رورضل هشخ هنعطوا دامرلا ق هدمر اذا۰ ماعطلا بتع لاقت
 هرګ و اددش هعرج اذا ءالا بلثغ لاقب ردهتساتعم كمحا دنوق دنوق هلئدش

 ( بلتعلا ) هرتحم اذا *یثلا بلثع لاق ردکلیا قیرفت و قمریآ هکردهنسانعم
 مکحم ریغ یا بلتعم ما لاقب روند هبهنسن كشوکو تسس هلیسهینب لعاف مسا
 هتفا رطارداچ هلی كنون یونو مودهم یا باتعم یون لاش روند ه هتسن شلکیو

 نالوا دوجولا طقاستم پولوا یلاف ریپ هلیسهدایز بلثعم و رونید هقرخ نالیزاق
 هسکر هدننزو جرحدن ( بلثعتلا ) اريك ربدا اذا بلثعم مش لاقي روند هى ۹

 ناه هکردهتسانعم قلوا لاو لاحدو لورهم ندکلهتسخ دوخای ندکلربپ
 لزه و ها تءاس ادا لحرلا بلتعت لا هلوا هدنتلا قلوا كاله :رفح :داتفا
 ریبعت یقوص قرب وف هکرونید EF a كجو ف تیم (بلا)

 داف رغ 2 هوا تاو هدزخ يرلکدد صعصع هر وک تات كحراثت رولوا
 لیمدآ نا لک ] وبشاو رد بیسع هدنعسف باود ردنیمودعمو ءاتف ةعاخو تقلخ
 لواالا ردقحهلوا ول مک O بو روحیناسنا ءاصعا عیج هرز وا شیدح [بعلا الآ

 هتسامنمو رخؤمقاچ یک یید قریوق كن هنسن ره, بجو یهننا رولاق هلاح یعكیک

 رکو وهز ندهیمنم قالخا هيض كنیع ( بجا ) ردیدآ هلق ربو رونلوا قالطا
 رادنب هدیس راق رد رابع ندکفکیب نسودنک و بوروک ییودنک هک ردهنسانعم

 1 0 هک رونی هک لوو کیف وهز. یا بج هب لاق روند
 @ غوا هراب ز لوق لع هل وا ظوظحم كب بونلشوخ ندکلیا تسنا وم و تلات
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 نا اولس نا یا لوهصلا لع اوبتعتسب ناو "یرقو [ صع نم اا ما
 ىلع [ اوبتعتسپ ناو ] ورع دیبع لاقو ةنكملا تاوفل نولعاف مهاف مر اوضرب
 مهل قبس ال هتعاطب اولي ل ايدلا ىلا مهدر و هللا مهلاقا نا یا اضیا لوهجا

 ىلوق نیبتعلا نم هروک هنأرقو سپ [ اومنال اوداعلاو درول و ] ءاقشلا نم هلع ىف
 مهالو ] دیبا ةروس ىف یلاعت هلوق یفاضیا یواضیلا لاق و رولوا لعاف مسا
 لاق و هناوا تاوفل هوض رب نا یا ممبر اویتعی نا منم بلطی یا [ نوید
 یناضراام ىلا عجرو هلجا نم هيلع دجا تنک ام لر یا تالف یبتعا لاق ج راشلا

 فرصنمو غر اف ندهنسنرب هدننزو لاعتفا ( باتتعالا ) هيلع یایا هطاخحا دعب هنع

 رخآ رب ندتلاع- و سا ینیدنلو و یرمهذا یا ع فشتعا لاش رد هن سانعم قلوا

 سما نع مجر اذا نالف بتتعا لاقب ردهنسانعم قالق لوحو عوحر هتلاحو ما

 ردهنسانعم كمك قر هیلریآ ندغاط بویمرویلاص یغاط هدلوو هربغ لا هیف ناک
 بن ملو هبکر اذا لیلا نم بتتعا لاش راردا ینبم هنسهشیدنا قعاص ندلون

 كجا دولس هننالوا شقوو ترە بویلشو ینالوا لهسو ناسآ كلو و هنع

 هنالدتعم هدشيا رو هو ف ذخاو هلهس كرت اذا قیرطلا بتتعا لاق رد هتسانعم

 تسار هلغلوا هلاتتحا ندطب رضو طارفا هکردهتسانعم كلا تیاعر لالا طسو |
 هدننزوباتک ( باتع ما ) مالا ق دصق اذا نالف بتتعا لاقب ردیا لعتئردو
 ردیسهنک تكنسیشید كروناج یرلکدد نالترص هدننزو ناح رس ( نادتع ماو (
Jببتع یدوا + رد رقم هلیسا سا نا بیتع رده قرب هدنزو ریما ( .بیثع  * 

 پودیا نوخش ییروبرزم "لبق برع كولم شعب هک ردوب ىلصا ردیآشنم كم
 انوکزتیی ل انناییص رک اذا هدکدلیا ریسا یترالاجرو تراغو بہن یرلایشاو لاوما

 راردا صالخ هلا بویلبا لامها یزب هدنرکدوی بودن نلافطا یعب انوکتش یتح

 هل ران وااله هدلاح یرلقدلوا ربسا یسلج بویلوا لتا هیوزرآ و نکل یدیا زرد
 هدنفح هک نالوا كاله هدلاح ینیدل وا بولغم ردشل وآ لثم رو رم مالک هدنرلقح

 هعرج ( هتعو ) هدننزو ثدحم (بتعمو) هدننزو ناحرس ( ناتع )هروتلوا برض
 بیبح ةرفح ( بیتع ةرفج ) ردندلاجر “یاسا هدننزو هنیهج ( هبتعو ) هدشزو

 هتسودنک هکردهسک لوش هدننزو روبص ( بوتعلا) ردیذآ 4۶, ۰
 هیف لمعیال یا بوتع لجر لاقب هیلبا ریثأتو لع باتع و شنزرس و مول الصا
 فوض ومقیأت رونید هرب نالوا زآ یئالصاحو ربخ هدننزو هی ( ةببتعلا ) باتعلا
 بینرت ( بيتعتلا ) بیتع دلب لاقبو ربلنا ةليلق یا ةبیتع ةيرق لاق ردهلبراتعا
 بو ریویق ندنفرط كوا بوروش ود ینغاروقجوا كراولشو كنوط شلك هدنزو
 ناوه و ابیتعت هب واتس بتع لاش رردنا نوعا روش اف قمردشواق

 ۲ لوا



۳۹۸ 

 1 یو لاتق ( باتعلا ) مدمصب یغایا هنکعیا كتسو اف" یته دنرتعآطا م یا

 لاق ردة ساتعم كلبا رازآو ولو مول هعدآر هدتزو ةللاقم( ةباعلاو)

 ا۶١ هع لات ردردصم ندیالث یتدو هدننزو قیلخ ( ییتعلا ) همال اذا هبتاع

 حول و خول ردردصم یجدو هدنزو زاک دن ) فاتعا ( همال اذا یبتعو اناتعو

 او ) هدننزو لعفت ( فعلا ) ردهنسانعم كمك درهکس هلقایا ربو كلا
 لاعشاو ترودک نالوا ثداح هدهنایم هدننزو هلعافم ( هیاعلاو ) هدنزو لعاقت

 نالوا لعفتم ند رکیدکی هد هدام هکردهتسسانعم كليا هفصاوم و هرکاذم

 ةدح ولا افصاوت اذا ابئاعو ابناعتو اتعت لاق ردنا نایرج هدنرلب ًاقدضاو بابحا
 كلا ادا تب وتتش وس هب العفسم هاب رب یر تشو د ییا هلا ER و هویش و زا و

 هنناعو هیاعتو هشعن لاق یک تی یاوعد رد رلادا قوشعمو قشاع کرد هتنساتعم

 هکر ول وا لابعتسا هنسانعم قلوا بویعف لا هنسنرب بتعنو لالدالا هبطاخ اذا

 ( تكلا ) باعیال یا لوهحا ءا ىلع يشب بتعتال نالف لاقي ردیموزلم كناتع

 ات ندنتماقتسا و ندتفادص هکروند هیشک نذی۳باتع قوح ال رسک كنیم
 (ذب وتعالا) ردنا باتعو مول ا٤ ادهدنلاغق نالوا او ران هلیتهح تقفش وحصن هنتسود

 (یتعلا) اج نوبناعت هبوتعا منی لاقب روند هثیش نالواباتع ةدام هدنازو هوا

 لتر سک كنەزمه ( باتعالا ( هنسانعم یدونشوخو اضر ردعسا هدننزو یوصق

 یضار نددنک ی آ هلا هلازا یلاعفناو تیاک كن آ ینه كمريو یتع هیسکوب

 ىلا عحر ىتعي یتعلا هاطعا اذا االف بتعا لاق ردهنسانعم كليا دونشوخ و

 هلازا یلاعقناو ترودک نالوا هدناق كنآ هلفلوا نوا باس یسمرمه ترم
 ندهنسن رب باتعاو ردعسا نديون یظفل یتع نانلوا رک ذ رول وا ترابع ندکلیا

 یدو ( باتعتسالا ( نقرصنا یا هلع تعا لاقي زد هنسانعف قثوا فرصتم

 هاطعا یا هتعتسا لاقي ردەتىسانغعم كلتا دونشوخ و یضار ندیدنک قهسک رب

 كليا بلط یکلیا دونشوخو اضرا یتسودنک ندبطاحم ملکتم نالوا لعفتمو ىتعلا

 یتعلا هتنّن لا ع هيلا بلط یا هتعتسا لاق رول وا نددادضا هلغلوا هنسانعم

 دونشوخ ویضار كيلق ندنآ ن نعي فاض راف هتیضسا یا یمتعاف هتتعتسا لوقنو

 اوشعتس ناو 1 ىلاعتەلوقو یدلبا یضار ین بلط)ا قو یدلوا مدتا بلط یا

 قع ةسلا ايلا نا مهد رب یا مهلش مجد اول بةش نا یا [ نبتعلا نه مهاخ

 عاجرا هب اید اع نالوا بوح و ی ص هدنرادنع ندرابح ترت رافک ةق رو

 لاق دانا اضرا یرلنآ لات قح هلعاح را ءاع دتسالا قفو ریهسلیا اع دعا یترلغ وا

 عوجزلا یهو یتعلا اولاأسي یا [ اوبتعتسب ناو ] یلاعت هلوقهج لا هيلع یواضیلا
 انعرحا] ةياكح یلاعت هلوق هربظنو املا نيباجلا یا [ نیبتعلانم مهاف ] نوبجاه ىلا



 فو ن اف د فو ها

۲۳ ۳۹ 

۳۱ 

 هدننزو باعس ( بابعلا ) ردموسرم هلیئرابع : کب هعزج# یا ذیبنلا بیعت هکر
 منا و بابعالف ءاملا ءابظلا تباطا اذا * مهلوق هنمو رد هنسانعم كما وص

 نت هد ویا یرلفداو و رزم ا هدفدل و یوص راوهآ ییعی * بابا الف هیصت

 ردشلوا راس هدنناونع پایا الو بابعال بوللواراصتخا دردیک رو رم لش ززا

 وص الصا یعسق رفص و یشوق هودو وهآ هک ردموسم هنوکوب هدینادیم لاشا
 هدنرلذیش ك هک رکم رازلبا دورو و دصق هوص راهسروک ندقاراو رز لوا هدنلط
 ندقاربا هبوص دارم ندتباصا هدرو زم لثم سپ رارحما بوراو هسیا دولوا

 هليا انغتسا ندهسن نالوا رفظ هدهع لخاد موقم لثمو رول وا ,كلیا تباضا

 ( بررعلاو ) هدننزو رفعح ( برععلا ) رونلوا داريا هدنعقوم كليا ضاعا

 ةبربع ردق لاق و ردرلهناد یشکا فورعم هکرونید هقاس هدننزو لج رفس
 تر[ كن وب اق هاب اعذ ) هبتعلا ۱ یس» رج ماعط ولقاعم نعي ةیفاعم یا هیرب عو

 هتع و روشد هنکشیا تسوا لوق لع هنسانعم بابلا هفکسا روند هنکشا

 نیسم و شوخان و هیرکو ةدش یا ةشع مالاب لاق ردهنسانعم خو تدش

 كد هکیشیا تلآ ءروک کواس رونلوا قالطا هوا كنيقکو زود ها
 هانک هدهبا ةاش و دیقو تبو هروراقو لعن هکهثث رد انک ویو ردا اضتقا
 ( بتعلا ) [ كاب هبتع ريغ ] مالسلا الع لیعسال مهاربا ثیدح هنم و راردیا

 كغمرپ .هروا هلقمرب هنابدو روند هشيا غ وبظم اد و و یدو هدشزو بعت

 رد هنسانعم یهابتو داسفو روند هنغلارآ كغمرپ زسدآ هلقمرب هتروا لوقیلع هنغلارا

 نالوا هدنزو كنهروبنط هک روند هنکرخ هروبنطو داسف یا بتع هیفام لاق
 یغاربطو رووا ریبعت یکشا هرومنط رارکح ندن آ هبهروبنط یرالت ردراجاغا هدرخ
 ( بتعلا ) رولوا یسنح عج ندنظفل هع بتعو روند هرب نالوا و ظیلغ

 (هیتعلاو) هدننزو دعقم ( بتعلاو ) هلاخف ( نایتعلاو ) هلیئوکس كن و ىح كنیع

 بونجوک هنسیدنک یتسود كمدآرب هدننزو هل زنم ( ةبتعملاو ) هدتنزو هبرشع
 ادعم و ااتع و اتع هيلع بتع لاش یک هدجوم رد هنسانعم قلراط هللاعقنا

 مول همدآرب بتع و ةدحوم هيلع دجو اذا ىاثلاو لوالا بابلا نه ةتعمو ةتعمو
 مدآ رب باتعت و ناتعو بتعو .همال اذا اتع هتع لات ردهتسانعم كليا عیبوتو
 لج را بتع لاق رد هنس ادعم ٤ : رو كر هکس هلغایا رب کلای پوکح ی رقوت یتغایارب

 هغ ورح نالوا هدغایا بتعو یرخالا عفرو نی تو اذا ااو و اناتعو اتع :

 هلکفل ریکس یغایارب كيهود و علط یا بتع هلحر ق لاقي روند هکلهکیو هغلقسغا

 ىلع یم اذا ريعبلا بع لاقي رد سانعم كمعرو در هکس هرزوا فایا جوا

 هباب تدتعام لوس ردهنسانعم قع قایا هنکشا كنواقو رقعلا نم نه عا ثالث



 2 رکود ینآ هلقفوظ كکود قیوس هیداب باعا هک رد ح راش ردیف ع كنفص
 هج روقح هببع و رول وا یک یتبرش نایم رار عا پودا تب رش هدقدلوت ج

 0502م یا و یک و ی ا ) هبعلا ( ردیدآ كنوا ما ثمر نت هدرب

 رخفو رک یا هع هيف لاش ردهنسانعم ورم ره ةو رک هل د دشت كناي و تک

 هتلاح یفاطلو توارطو بات كنماکنه قلناوح هدننزو بغبغ ( بعبعلا ) و و

 لا روید هیدماج لوبو رونید هیولنق ولد هزات دنمونن یحاص لابو لايو روند
 روند هلک كزا و قشمویو صاخ شنلشیا ندنیو هودو عساو یا بعیع بوت
 روند لع یراکدتا مضو مص راک رشم و ردیدآ لجر رو ردیما كص رو
 یندو هدننزو باطبط ( باعبعلا ) رونید هب یشک نوزوا و هنسانعم هلا

 یالکو توص هک روند هب یشک نالوا فول لاو قلخاعساو و رونید همدآ نوزوا
 مادنا شوخ هقللنا نسح و دوحولا مالو ردا رودص یک پوط هدنسو را

 كنابو هلنیتحف ( بعالا ) قلا سا مانلا یا باعبع باش لاق روند هناوح
 (تیعوذ) روند ههیسک نالوا فنالاظیلغ و روند« یثک اون یو ربقف هلیسهدد

 جک اک ر دیمسا مک کلا تب هو هام ( تل )تیمار خوب ود
 لبتق هد هبط بتک رارید هدرېرد سو هدیسزاف ردنابن یراک دید یوا لدقكرلب اشع

 یرم دکیحو هیبش هنمزوا تیا یاب رولوا یسیناتسبو یسیرب ردلکدوب یرلکدید
 ' رولوا یزمرق لامکلا دعبو ردق قدنف یراهنادو ءرحما فالغ یزمرق ردقجلوا
 ضعبلا دنعو ردناب یرکدد یزوا تبا هکر دیعسا تلعتلا بنع ببع لوق ىلعو

 ۶ ندنمسق تالغا دوخای یدنلوا نایب هدنسمدام ریس وا شش تا
 ءافلحو شرکع ردنرابع ندراعثا نالوا ولت یضعبو یبآ ثالغاو ردندآ رش

 بو رقشف ندرب هلدیتمط ( ببعلا) یک لساو یدربو قرنشعو فصاو بوبنیو
 (ةبعبعلا) هتسانعم هقفدتم هایمروتد هرلوص ندیا نایرح كرهروکسوب و ندیا ناروف
 سا هبعبعو اوما اذا شيلا یبع لاق ردهنسانعم قم وا مزد هدن زو هلزاز

 كنهسک مات لرد هبعیعو هنسانعم ءارج هفوص روند هتسهراب كوب یرم رق رولوا

 لزلزت ( بعیعتلا ) رد هدنزو انروظ ردو یذبا .هیعاش هک ردیسا یسهدلاو
 لوقت ردهنسانعم كليا لکا ماقلاب دوخاب قملآ بولیس هما یی هتسنرب هدننزو

 یسهلسق هبلعت ی سیف هدنن زو طد الع ) بعابع ) هلک هيلع تبا یا "یشلا تیعیعت

 لوش هدشزو یر هلرصق كفلاو یمض كنیع ( یعلا ) ردیدآ وصرپ هدندروب
 توك یهنسنر هدننزو لعفت ( ببعتلا ) هلوا نماشاب ینحوح هکرونید هنوناخ
 هدساساو هیرش ىف حلا اذا ذیبشلا بیعت لاقب ردهنتسانعم كىحا هرزوا رارصاو

 هیون

 هننکرت

 | طف رع دییبع لوق ىلع رديمما بارشو ماعط ولتط عون رب رونلوا ذاحا ند ره
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 ۳۶۲ ۹3 هک ردتغل هد زو ردردصم کیدا بوظ لصا كنو هکر ید

 ردهنسانعم كا وص اقلطم هلی ددشن كنابو یحف كنيع ( با )  نعلا لصف 1

 هنسانعف ع رح ردکبگ | قدهدوب مد و مدوب بو 2 هدقل وص رب لوق ىلع

 نسلا دوخای كمحا اع اتم هح د رآ یرب یرب .رمت ارت بویجآ كب ینرلقلا را د وخای

 *ال بق لاق ردهنسانعم ا كا یک هماجو هیاد بولیکا هب وص نساقو

 ضعبلادنع هکرید ح راش هعرکوا هعیانوا هعرج وا هیرش اذا لوالا بابلا نم ابغ
 داکلا 1 قح ردو یلغا و رد هن_سانعم كہا هدست ر ى قلوص بع

 | قوص یسیرغآ رکج ینعب ردنا سقف هلکنو حارش هدنشدج | بملا م
 ] یدهدنش دح [ ابعاویعت گرام ءالا اوصم ] كلذک رولوا ضراع ندکا هدنفن رب

 | هعرکوا ههانوا a ھاظ ی هلس رابع ناف الب *الا برش تعلا

 | بعو بتا ردم زا دوخای لخاد هدنرلموهفم كبگا نيزسقلا قاوص اغ

 وبع ارز رد زیاچ هد هل ففحم كلاب هدنوب روند هننسایض و ونرب كشنوک سما

 هب وض بونا هغوق تعو ردهنسانعم ارض ویعو یک دو مدرولوا صوقنم ندنظفل

 ءا فرغ دنع تتوص اذا ابع ولدلا تبع لاق رددنسانعم كفلسس هدقدلاط
 قتل وق کوا هند تانک سابل در اه ات ندر رلیعص كع( .تعلا.)

 هصوخ روند هنغاریب امرخ هدسزو بارض ( بابعلا ) ردیحوا نلک هنفرط

 دوخای هنعافتراو ترثک كلذک هن رب نیقشاط و قوح كب كنيوص ليسو هنسانعم

 هد هنن وص لیس یچ روکس و و نیقشاط و مظع ك هکر د ح راس روند هنس هخا اط

 ره و ابابع رحلا لاق ردموسم هدهرزوا قلوا ردصم انعم و هدساساو روند

 كنءریوت نب: كلام بایعو هلوایا هنابع لاش ردیعقوه ت راک کروند ا تویخ
 هبوص قوح هدننزو بدنج ( بلا ) هلو ردبانع ییاوص دوخای ردیدآ یس رف

 رک یا بنع ءام لاقت رد هک رشکلا ءالا ىلوق ۰ ة:رششک كفلوم رونید

 ندع هدننزو ناتک ( بابعلا ون ) ردیسا تاب عون رو ردیدآ هردرب بنعو |"

 هیرللوا ردا بع ندنارف رہن یرلتآ بودیا تطلاحم هسرف لها ردتعاج ر

 نوزوا یمادنا هک روند هلآ لوش هدننزو بوقعی ( پوبعیلا ) رایدلیا قالطا
 هدنس«دوب بولوا نکشاو كاپ یسنج لوق ىلع هلوا لرکو تیافب و ولعرک

 | دوخای هیللا برطضم بوکلس ینیک ار هلوا تلوهس یک ناور بآ هدنسرکسو
 بوبغی سرف لاق یک ین آ راغلیا يلو روتف الصا هلوا ولنادیم كب یسرکس

 ر

 نیوص بوبعیو ىرملا ف ردقلا ديعبلاوا هودع ىف لهس داوجوا عیرسس لیوط یا
 ۱ 0 نان و ل دايز ان رود وعو روتید هاڪ“ و رود هل ودح نالوا قوح 1

 ما طفرع هدننزو هبنیح ) ةبييعلا ( ردیعها یرلس ۵ كلطسساق ۷ جاو كراذثم 1

 ق جد
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 رک ندي هحماردب هلکلبا هطرض یرغوط هبورحما بودبا عضو ینربد هنیرعآ
 لک او دیص هدفدقح بودیا باترپ هبءیشط راچان هلغلاق ندلبگ بولوا برطضم
 عب * اوعطاقن نابرظلا مماسف + لتلاقو ردیسهطاوا یسهطرض كوعلم ردا

 ادج بولیسک ندنرب یر هلا داسق یاقلا هنیرلتایم پابحا هت راکمو دسقمزپ

 یا ق رق راب رج هروناج لوا هکرید جرتم راردا برض یروب رم لثم رهلوا
 ةجار هدکدکح هطرض احاج بوریک هتغلارا كنسوروس هوداریز راردا قالطا

 یی روک یا رظو رولک نیبارظ يج یبنا رولوا ناشیرپ رهود ندنسهمیرک
 كفلاو یک كناظ نرظو ردعج ندنسهک ءابرظ رک ذلا یتآ هک ایوک ها هددشم
 یصف كلاظ ( ءابرظلا ) ردرلعج مسا هلدم تافلاو یرسک كناظ ءایرظو هلیرصق
 ردیعما كماونسرم روناب یک نابرظ دو هلیدیدضشت كنابو: یرسک كنارو

 رذهتتسانعم قلوا نیتمو ۳ ۹ یینرطكراوط ههتننزو لعق ( بیرظتلا )

 درطعم ( ةب ظلا ) تدتشاو تبلص اذا لوهحلا ىلع ابرظت رفاولا تب رظ لاقب

 هدنزو بابحا (بارظالا ) رونیدهنرلقن رط راوط نالوا نیتمو بلص تیاغب هدننزو
 لوق لع ردفلتحم فولادنع ذجاوو روید هرلشید ترد نالوا هدندرآ .ذجاو

 (برظلا ) رددآ حضوم رب هدننزو ریما ( تیرظ ) روتید هن رک وک كراشید بارظا

 هب قصل اذا عبارلا بابلا نم ابرظ هب برظ لاق ردهتسانعم قعشای هدننزو برط

 هلییوکس كنوو یک كناظ ( بنظلا ) رددآ مضومرب هدننزو هنیهج ( هییرظ )
 تنکلب قوا هک روند هرکس لوش هدننزو هعرج ( ةنظلا ) روند ةنکوک كجاغآ

 ریبعت کما هدقایا هدننزو روبژ ( بونظلا ) رولیراص هنجوا نالوا ندنفرط رک
 هتکیک كجا دوخای روند هنحوا ندنفرط هرتشط یتعی هدفرط كوا وضع ناتل وا

 روند هثح وا تکحما یر وق لو ىلع زونلوا ریبعت كدودو قو كحما یروق هکرونید

 مدق هدارو اهمطع فرح وا اهبنطعوا مدق نم قالا قرح وهو هیونظ برض لاق

 بوینظو ردتنّوم قاس ارز ردقلوا اهبظع هلي أت ءاه هرابع قحو رددلنیتض ىظفل
 هک رولک بییانظ یجب رونید هیچ رپ یتعی هم نالوا هدشناقوق كننرع قاررم
 راوشد رب هسکرب هللد یا + رمالا نیانظ عرق * لئلا هتمو رولوا كعد رلکحا
 ارز رولوا برد هدندلیا لیهیستو لیلذت كرهیلیا مادقاو یس تیاغب هیهدام

 (باظلا) لرد رکوح بودا غار هلقمر وا هتنکحاكنمود ندا تاشکس بویکوج
 و ی و یتلفح و رددواو هروزم هدامو هتسانعم مالک روند هزوس هدن زو پات

 ج راش ردهنسانعم قمرغاب هدنفو قحهراو هبېک یثید هکتو ردهتسانعم هماکنهو

 هک ربد

 ۳ | هصروصوا هبهماجرب رول وا نتنم هلیسهدایز یمهطرضو ی هطر تیاغب روتلوا

 ا كنساو كراك یرتکا رلوا لئاز ند 1 یس هثیبخ هار زونه ردیک بویکسا هماج

 شرح ار ح یوو م ک

 1 نا ی ام زا ست

۱ 1 3 1 
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 مرکا لوسر رایدنلوا هيم فالخا هلببسوب رلیدلیا مسق دقع دکؤم هنوک رخآ

 كن هبعک دارم ندا یدا رلشغلو هدنف ط نببطم 2 مالیسلا هيلع

 هنا پودا زارفا لام رادقمرب ندب رادنا يم یسیلاها ش رق هدافرو ردیفلیح و اق

 كنەبمك اولو هاو رماح نوا جاج هک یدا ا ذخا یادغبو بیبز
 ردکمرو وص هجاج هیاقسو زدکلیا بیئرت نغاجس
 توصو لحز كليا دایرفو كلاب هدنزو بأد ( بأطظاا 4 دما الا لص

 كفلواو تاصو لجز اذا ثلاثلا بایلا نم یا لجنرا باط لاقت رد هتسانعم

 یتلفجو جوزت اذا روبزلا بالا نم اظ لجرلا باظ لاقب ردهتسانعم جوزت
 رد هتسانعم دادیو مسو و هبال آ یا بأطلا اذهام لاقن RLS هبلج و و غو

 هک ردهتسانعع دامادبهو فلسو حاض اذا سلا بأظ لاقب رد هنسانعم قمضاب هکتو

 بووظو هدننزو بلکا رولک بؤظا ییج رونلوا ریبعت قنا ردیسهتشنا كنهجوز
 بودیا ج وزت هریشمهکیا هسکییا هدننزو هلعافم ( ةبءاظملا ) هدننزو قو عر واک

 ةارما ناسنا ج و زنی نا یهو ةبناظلاب اجوزتلاقردهنسانعمقلوا قناحم هنیرب یرب
 ٌهَض راع یک تنحمو بعت ودردو څر هدنن زو باطیط (باظیظلا ( سخا رخآح و زن زی و

 ةبلق یا باظبظ هبام م لقب رولوا با رطضاو بلقت بحوم هک روند هیهددش
 راقح هدنفابق زوک هکر دیعسا هل ويس عونرو ردهنسانعم هصیقو بیعو عجوو

 روند هره لويس ناقج هدنره مچ كرلنالغوا ولناقولد ریلدو رارید ید دجدج
 دد هلیعاشا ترمورش هیسکریو ردهنتسانعم هبلحو وغو هطاشو یلغحو

 دعولا مالک وهو هباظبظ تعم” لوقت رونید هندیعو مالک روم كنه ہک ندا

 قلوا موج هدشنزو هلزاز ( هبظبظلا ) رذیمما كنب رب ندنع كولم باظبظورش

 لزازت ( بظبظتلا ) جاذا لوهعمل ءانلا ىلع لجرا بظبظ لاش ردهتسانعم
 اذا "یثلا بظبظن لاق ردهنسانعم كشود هلثاوبس هجهتسهآ هنسنرب هدنزو

 هشاط یریا نالموط بولهوسهدرب هد زو فتک ( برظلا ) رب سد عقو هل ناک

 یرویسو كسکوب لوق لع هلوا نیکسکو یرویس یک نالی یجوا هک روند هبایقو

 بارظ عج روند هغاط كحوک دوخای روند هغاط عصاي یلکشود پویلوا

 برظو زد یتیم هنمهو فیفخ هلا ارنوکس رد زب نع عجو ی

 هد هیدابو ردیعما یرلسرف كنب رلترضح لسو هيلع هللا یلص مرک ا ینو ردیدآ لج ررپ

 یعض كمال ( نل برظ ) ردیمسا یسهکرب وص ربا هدننیب رام مان هضصقاو هلبااعرق
 هرودو ج اوط هدا ظیلغ هدننزو لتع ( ب رظلا ( ردیدآ عض ومرپ هلی وکس ناب و

 كناظ دارم هک هدننزو نارطف ( نابرظلا ) ظیلغ ربصق یا برظ لجر لاقب روتید
 ریبعت نجوک هدیکرت رد روناجرب ول هحماردب هدنسهثح یدک ردهل سک كنارو یصف



 | کش ی ب

۳۹۲ ۳ 13 
4 

 : لا رونل وا لایعتسا هنسانعم كليا شار ی رالیف قیصاقو ی متسا اذا لج را

 لاق ردهنسانعم قلو بیطو شوخ یهنسنربو ةناعلا قلح اذا لجرلا باطتسا

 راوکشوخو ولتطو لصالا ىلع هیطتسا لاو اط هدحو اذا "یثلا باط:تسا

 ( بایطالا ) ابذع ءام مهلأس اذا موقلا باطتسا لاق ردهنسانعم كقسيا وص

 بیطا لاقی ردهتسانعم قلوب بیطو هریک ابو شوخ ییهنسنرپ هلیممک تكءهزمه
 هدننژو هیاغ ( ةباطلا ) ردشفلوا لامعتسا ءرزوا لصاو و ابیط هدجو اذا "یثلا
 هیطو هباط ردندنساعسا هرونم ه دم هلیحف كناط ( هبط ) یک رج روثید هبهداب

 یسیلصا مان ردیرلعما كنهروتم ةتیدم هدرلنو هدننزو هم رکم هبیطمو هدننزو هدیس
 طافلا بونلوا ناعهتسا هلغاوا هک ادا بر نالوا یذخأم بفولوا بژی

 كنهمحم لاذو یسک كنیع ( باطنب قذع ) ردشاروی هیععن هليا هروک ذم
 هکرونلوا قالطا هامرخ عونرب ( باطنا ) ردیدآ قلامرخرب هدهنیدم هلیئوکس
 هدهرصب هدننزو باتک ( بایطلا ) ردامرخ یرلکدلی! ریبعت یسامرخ هنیدم الاح

 نالوا كج وکو هریک او شوخ تیاغب هدننزو دیس"( بیطلا ) رددآ قلامرخرب

 بیط لام لاق رووا قالطا هئي نالوا لالحو ردیلباقم ثیبخ روند هب هنسن
 كن رلتتح مسو هیلع هللا یلص مرک | ری هدنزآو مرکم بيطمو بيطو لالح یا

 . هیلع ناشنلاع ریمغیب هلیحف كناط ( ةبيطوبا ) ردیرلعسا یرادنجرادنز رف ییا
 ( ناءباط ( رد راد یمسا ردیسهنک كناذ نال وا یرلماد كان رلترمطحت مالتسسلا

 یعض كناطو ینوکس كنايو یصف كنءزمه ( هبطبالا ) ردهب رقرپ هدنساضق روباخ

 یس ریق هککر ا بودا بلط هکت ن كن یشید هلیفیقصو ددشت كلابو

 ا يارا ةبطبا تند لاقت رونلوا ریبعت كيض هکت هکرونید هللا

 هدننزو هلعافم ( ةباطلا ) روند هديمريكو هب هلغوط هلی كناط ( بوطلا )
 كنا- ( نییطلا فلح ) هحزام یا هباط لاقي ردهنسانعم كليا حارمو هفيطل
 شن یرکی یرلتمضح مالسلا هيلع ماناربجغی ردکعد قایمو دهع 2 رلیطم های سک
 یتروص ردقح هلوا نیم و دهم نالوا دقعنم هدنرلن برع لئابق شعب نکیا هدنشاو
 كنهقرکم ةبعك نالوا هدن رلیلوو طبض كرادلادبع ون قافتالپ فاتم دبعوتب هک ردو
 عانتما رادلادبع ونب هدن رکدلیا دارم قلآ یترابصنم هاقسو اولو تدافرو تباچ
 هرزوا كليا تنواعمو یراب دن رلرب یرب هلتیبصع قح یاشا موقره دعبنم هل رلذیا

 قانچ كویرب بودآ ریمو عج ییط سانحا فانم دبع ونب رلیدلیا نيبو دهع
 دهع دقع كرمدا سغ اک ۲ یرللا ردیلها هلق شب هک رارادفا رط و عضو هرجا

 نیبطم هيلع هات رلیذلبا چ” هب هیفک راوند یرللا دیک الا لحال ه کصندک دلیا ني

 ود رابع ندهلسق یتلا هک هل لافلخ یدنک ید رادلادبع ون رلیدنلوا همست هلا

 رخآ

 و ی ف

» 
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 ۱ رد هنسانعم تلود و تحارو ریخ و شوخ شيعو ٽڪو رد هنساتعم نسح

 ن وطو .ردهتسسانعم . كه رکو قلراتنم کر دهن اعم ی کر

 كل یوط لاقو ردیعما كنج ییوط هدیدنه تغل لوق ىلع ردیسا رش رب هی

 كفناو یک كناط (ییط) رداطخ و نطیریبعت كابوط لوق ىلع ةفاضالاب كابوطو

 هبرسک كنه ( ةباطالا ) رددآ رعشرب هدنچ هکر دتفل دن یوط هل رصق

 ءاجنساو هبط ینعع ةباطا هیاطا لاقب رد هن سان: قاق هریک او شوخ ین هت رپ
 لاقب ردنرابع ندکلیا ریهطت هلبا خهایو لے سغ یتساحم عضوم کرد هتماتعم

 شکلدو مقنعو شوخو یدلیا كار ندرادرم ینسفن عب یعتسا اذا لج را باطا

 شوخ هنا و بیط مالکب ماکت اذا لح را باطا لاق ردهنسانعم كابوس مالک
 اماعط مقا اذا فیضاا لح را باطا لاق رد هتسانعم ك ماعط هریک او ذیذلو
 - اذا نالف باطا لاقب ردهنسانعم قاوا یرت الغوا رت هریک ابو ریلدو شوخ و ابیط

 الالح ج وزت اذا لحرلا باطا لاقي ردهتسانعم كلما جوزت لالحو نییط نندلو
 ابییطت هییط لاق ردهنسانعم تلیا بیطو شوخ یهنسنرب هدنزو لیعفت ( بیطتلا)

 هدح و اذا "یا بیط لا ردهنسانعم قاو ء رک ابو شوخ یهنسنربو هباظا ین٤

 وا ها ی بیطت هلکنآ هک روند هب هنسن وېش وخ هل رک تن( بیطا) اش
 كن هتسن ره اقلطمو لح یا بیطوه لاق روند هيڈ لالحو یک نهدو رینعو

 رهش یا طساو بیطو لضفالا يا ,بیطلا تلط لاق روش د 3
 رونید هثیش نالوا حابمو لالح دون هلباه ( بطلا ) ردیدآ هدلب رب هدننیب راست
 نزار هبط و E بان یرونلوا قالطا هب هداپ نال وا قارو فاص تیاغب و

 ردن دآ هب رق رب هدناید ورزو ردیا كن وص مرمزو ردب دآ هب رف یکیا هدنسسهکیل وا

 هرئسا نانلوا سرنتسد زسدهمع ضقنو رسهلیحوردغ هدشنزو هبنع ( هبیطلا )

 هلیس هینب هش ( نابیطالا ) دلع ضقنو ردفالب یا هبط ىس لاق رونلوا قالطا

 ردنرابع ندبابثو مه شمبلادنعو ج رفو مف لوق ىلع روتلوا قالطا هعاجو لگا
 | هدارو بابشلاو محشاوا ج رفلاو مفلاوا عاجلاو لك الا نابیطالا بهذ لاقت هنهو

 ) بياطملا ) لاعسلاو طارضلا ىا ناسخالا ق قو رددبد توق دارم ندمعت

 كنشهلک بیاطم روند هر هنس نالوا راو هد تیاطالاو ز 4 ۲
 تیاطم ندرلب ع یز هک تبیاظم وب شا هکیدید رلّطع ردقو ید رفم ندسنظفل

 ناه بولوا توکم یراد رفع نعي ردعومس هلیاونع روزا بیاطاو بط را

 بیاطاو بطرلا بیاطم ن 1 نولوقب ردشلوا عوعس هعیوب قردلوا عج
 كتیاطاو ردهاطمو باطم دوخاپ بیطم ید رفم ثیباطم لوق لعو روزا

 باطتسا لاش روئلوا لامعتسا هن انعم ءاعتسا ( ةباطتسالا ) رديطا ید رفه |



 | ردهتسانعم قعرپوف زالطو زو بوسا هلتدش لی هلیرسک كنهزمه ( باتطالا )
 | كعك بوبرو هرزوا راطق ییردیب رلهودو رابغف تدتشا اذا جیرلا تبتطا لاق

 |[ ثوزوا یوص تنمرياو ریسلاق اهضعب عت اذا لبالا تينطا لاقي ردهنتسانعم
 | یهتسنربو هباعذ داب اذا رملا بنطا لاقش ردهتسانعم كقک هغارا یدازوا
 حدقو مذ لکو حدم كرك رددنسانعم كلبا فصو هليهحو هغلابم عي تغالپ

 فصولاق هغالبلاب ىنا اذا لجرلا بنطا لا رديمزال كنوب مالک ليوطت نوسل وا

 زوماو هنسانعم یکم رونبد هزوما هدننزو دعقم ) بتطلا ) امزوا ناکاحدم

 میظعو رثک زو متا ع ( بانطلا ) دنسانعم قتاع رونید هتسارا تیوب ھا
 شیج لاق هلوا دتعو دیعب ینیبام كنفرط کیا هک هلیوش رونلوا قالطا هرکبع

 قصالمو نراقم هب انط بانط یرداچ لیک تيم ( بناطلا ) مطع یا باتطم

 یی تنط لا هتس تنط یا یناطم یراج وه لوق رود هب وشموف نالوا

 هب حد ( ةيلهطلا ) ردندنساعما كرلج اخ كج وکو هد رح هلند ( بهطلا )

 | بهذ اذا لجرلا بلهط لاقب ردهنسانعم تحایس و ریس کیو هو
 نالوا ایاونو دیدشو زوای هل رمصق كفلا و یک كناط ( ینهطلا ) ضدالا ق

 تكناط ( تیطلاو ) هدنن زو با ( باطلا ) دید یا ینهط ریعب لاقش روید هبهود

 ك ر هوا رايت( بایطتلاو )باه ( ةسطلاو )ةي
 ابايطتو ةبیطو ابيظو اباط بيطلب یثلا باط لاقب ردهن انعم قلوا شوخو
 ۲ ا كنار بیط لصا هروک هتای هدراصب .كفلژم اك ورڈ اذا
 ۱ | كل ریک اب درکو رو مط رک ندرهنسن راسو ةيرشاو همطا ردنرابع ندهتسن

 یعنآ یک لالح لام نوسلوا یوتعم درک و نوسلوا هلتهج قل طوخ
 3 اع مدام ری ارز یسغن هب تباط یا ادفن دب تیط لوق
 تیاط لاقب روتلوا لامعتسا هتسانعم قلوا ول راچو ولتوا رب بایطتو و
 كلا كك وکو ه رک او شوخ یهتسن ر رول وا یدعتمو تالکا:اذا ضرالا

 کاو شوخ هک رده اع بیط باطو هبیط یا هیاط لاق رد هتسانعم
 هدنساضق نیرحم باطو ردیلباقم ثیبخ ردردصلاپ فصو روند ههنسن نالوا

 هد دزو راز ( بایطلا ) ردد ۲ قمریارب هدنسهکلوا شرافو ردید آ هرقرب

 بایطو رک ذاک باط یش رود هثیش نالوا كعوکو هریک او شوخ تیاغب
 3 یمط یلصا ردردصم یتعی رد هنسانعم بیط هدننزو یرشب ( ییوطلا ) بیط یا

 || یحف كناط هک رولوا عج ندنظفل هبیط یوط و ید لوا بلق هواو های یدیآ
 3 كلل زوک و كل وا و رول وا ٹتوم ندنسدلک بیطاو رد رد و و رد ولید دشت كناو
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 تقاطو بات یرابانع تبارقو محر تیبصع چ: هدکدلیا هدافاو رابشا ینفلناشیرپ

 فادرا هنساو ذخا یرماع لوصولا دعب یدلوا نایوب هنفرط هنیدم نامه بول وا
 هرلن دا لاوس ود یصلا اذهام هدلوخد نیح یدلیا لوققو دوع هب هکم كرها

 هاکلیا باوح ود OE بوی4د ردمهداز ردارب ها اعم ند ماع سابل تثار

 هدننزو روبص ( بولط ) یمتنا ردشلوا بایت رهش هلا بلطملا دبع هدسات ةنسلا

 عض وهرب ( بولطم ) ردیسا كغاطرب هلاه ( هولط ) ردیدآ یوقر هدنب رق ءا ربع

 ( هبلطو ) هدنزو دادش ( بالطو بلاط و E راب ز ) تیلط ( ردد آ

 یدتلوا رکذ هکردیفدارمو هدننزو یم ( طلا ) ردندسان "یاسا هاتاصف
 یرلکدتیا دن یر هدر پارس كرداچ روید ها رداچ هلع كنون و كناط ( بئطلا )

 ردن رابع ندا یرلقدلغب بوروک هنغزاق كرداچ لوق ىلع ردنرابع ندیا نوزوا

 لیوط لبح وهو بئطلاب تیبلا دش لاق هدنزو هع ر ولک دنط و باتطا یج

 هکردفوطعما هرزنوا قدارن وق دنولاوا هدارو ولاا تا
 هدنالا ةمدقم نكل ردشلیا مس هرزوا قلوا د رفم 3 قنع نسل تا فل وم

 ردموسم هرزوا قاوا عج بانطاو هلنیتمط بنطو د رفم هلل اط سک بانط هدیذهمو

 كاي هدعب بودا دنب هنجوا كنشپ ریک كياپ هکرونید هیت لوش ( بنطو )
 هک روتید هرکس نالوا هدنتسوا كینکوکو دیسک شیرک ها رر ٩

 رلرید نانط ایا رد کس ندا هطاحا ولف رط ییا یروقح كزاغو دارم

 رشعلا تاذ هللا هیوام بنطو رولوا دتعو رهاظ یک قم رپ هدکدل روج هفرط رب نوی
 هدنک وک كحاغا بنطو ردد زانم كنحاح هرص» ردد آ عضوم رب هدننب ك رالحم مان

 قالطا هریکس نالوا هدندو ردیک بوروس هفرط ره هک روند بهش رو ربط نالوا

 هل سنک كنه ( ةبانطالا ) باصعالایا بانطالاب لصافلا هلا دش لاق رونلوا

 هلطم روند هناباس هبانطاو نک بسط رونید هرکس نانلوا دنن هناک هش وک یخدوب

 قاررم هلنیتحمف ( بنطلا ) ردندا عشو رع ولغوا هکردیدآ نوئاخرب و هن اس
 كنآو جوعا اذا عبارلا بابلا نم ابنط خرلا بنط لاقب ردهنسانعم قلوا یرکا
 قلوا نوزوا لب كن آ كلذک ردهنسانعم قلوا كویلس قرهلوا نوزوا یرلقایا
 عبارلا بابلا نم ابنط سرفلا بنط لاقب ردندیویع هدننیب رلیدنج هک رد هنسانعم

 كکرا نالوا هرزوا زوک ذم فص و هدننزو بیشا ( بنطالا ) هرهظ لاط اذا اضیا

 یرداچ هدشنزو لیعفت ( بینطتلا ) ردیشوم هدننزو هایش ( ءابنط ) روند هبآ

 ابینطت تیبلا بنط لاق ردقمروق یرداچ دارم هکردهنسانعم قاغب بوکح هلیرلبیا
 یوع اذا بلا بنط لاق ردهنسانعم كموروا دروقو هدشو هانطاب هدم اذا

 یولط هک ردهنسانعم بیبطتو ماقا اذا ناکلاب بنط لاقب ردهنسانعم كلها تماقاو
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 هدننزو رویص ردبولط هشه تفص ردعج مسا ربحا نزو هروک هننای كح راش

 ج هدن زو دادش رد بالط لعاف مس | ةغلابمو ۳ تک رولک بلط ی

 ءامرک رولک ء ءاباط ج هدننزو ریما ۲ بیلط هبشم تقص كلذك ردنو الط

 هلن رک كنهددشم یاطو تانء مه( بالطالاو ) هدنزو لعفت ( طلا ) هدننزو

 نکل هبلط ییعع هبلطاو هلطت لاق ردهتساتعم تلیا بلط هدرلن و هدنن زو لاعتفا

 لیعفت( بطلا ) رولوا كلی بلط یرخادعب ةرم هلغلوا فلکتم یوهفم كبلطت

 ردکلیا بلط قداچآ یتسار 1 دارم هکر د هتسانعم سیا هلتلبم ییهنسنرب هدنن زو

 كنهسکرب هلرسك كناط ( بالطلاو ةبلاطملا ) ةلهمق هبلط اذا ایلطت هبلط لاقت
 االطو ةبلاطم هبلاط لا ردهنساتعم كليا بلط ینحالاآو قح نالوا هدنتمذ

 هل وکتس كمالو یرسک كناط ( ةبلطلاو ) هلنیتحف ( بلطلا ) قحم هبلط اذا

 ةبلطو بلط هدنع ىل لوقت روید هقح نالوا بولطم هکر دعسا ندر ونم یانعم

 اور ینتحاح بوریو یتبولطم كنهسکرب هلک كنەزمه ( بالطالا ) بلاطی یا
 لبق شبولطم كنهسکرب و هبلطام هاطعا اذا االف بلطا لاقن ردهتسانعم قلق
 رولوا دض هلغل وا هتسانعم كليا جاتحمو رطصم هغا وا راکبلط بویفرو بلطلا

 هب اعم نالوا دیفب هدتننزو نسحم ( بلطلا ) بلطلا ىلا هما یا هبلطا لاق

 لوق لع رونید هیوص نالوا دیمب نداعرم كاذک دیعب یا بلطم "الک لاقي رونید
 هیوص نالوا هل رم ییا دوخاب هلحرمرب دوخاب هفاسم لیم یییا ینیبام هللا یعرم

 بلطمو نامووا موبوا ناليم امبنیوا "الکلا نع دیعب یا بلطم ءام لاقي رونید
 "دصاخ هلرسک كاط ( بلطلا ) ردندنندم قربلا بلطم نب ىلع ردندیماسا

 3 ااغ یا هات بلط وه لاقت زود هتک نالوا ناوسن بلاط
 هقوشعمو 39 هاه هبلط و هل رسک كناط بلطو هدنزو هبنع رولک هبلطو

 هحرف ( ةبلطلا ) اهآ و ناک اذا هلط و هبلط یه لاق روند هب واخ نالوا

 ( هبلطلا ) هتلطام یا كنلط ىطعا لاق روند هثيش نالوا بولطم هدننزو

 ( هیلط ما ) ةديعب ةرفس یا ةبلط هل تدب لاقب روند هرفس قارا هدننزو هعرح

 كنهددشم"یاطو یمن كيم ( بلطلا ) ردیسهبنک كنشوق لیعسوط هلل سک كناط

 هدقارع قیرط ردندنسهلسق موزع هک بطتخ نب هللادبع نب بلظم ردندیماسا هلیحف

 ربمغی دج مشاه نب بلطلا دبعو ردبوسنم کا ىبوق یرکدید بلطم رتب عقاو
 مشاه هک اتقو هکرید مجرم ردماع یسیلصا مسا مالسلاو ةولصلا هيلع ردناشیذ
 ردب ی هل غملاق مت هدنناب یس هدلاو هد هنیدم صاع ولغوا بو دیا تافو هد هرغ

 تاقوا راما هلتاشی ریو تنائرو تسغیعم ترسع ردمولعم ىلا كدالوا نالوا
 كرماع هلطم نالوا یسهحوع راع هدهکم هسکرب لاح هس رق یدا رردیا

 ینغلناشیرپ
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 هدنزو روفیط ( بو ربط ( ردید آ تلایاو اضقرب مدنع هلیح* كيم ( براطلا )

 ( هیارط ) ردد آ هرو رپ هدنساضق اراخم هدنزو باراق (,باراط ) ردیدآ لحر رب
 هم داض ردهبیارض لوق لع ردید 1 اضق رب هدنسهکلوا رصم هدننزو هیسارف

 قهردروط یی هند اغا یک هد زو هج رجد ) ةبط رطلا ( ها

 بلاطا بطرط لاق ردهنسانعم كمردلس یک قلصبص یراقادود نوجا

 لاق ردهننسانعم قفقلاچ هددیرق اي هدراف وصو هتفش اهل تاص اذا زعلاب

 قعرغاچ هتفغاص ینعسف یو نویفو برطضب یا فولا ف ءالا بطرطی
 هدنشزو ذفبق ( بطرظلا ) اهالشا اذا مغل اب بط رط لاق ردهنتسانعم

 هنس هم تروع نالوا كوپلس و یربا یک هغ وق هدنز و فسا ( تطرطلاو (

 رصف تقلا: روند !یط رط دنور فز وک هرلتدیا دع تنو ی
 دیش ( هبط رطلاو | دا هددشم یاب ( هیابط رطلا ) رونید هاسانت تلا بط رطو
 با ویخح راسو هوناخ نالوا ققراصو نوزوا یسهم هلیفیفح كتاب هرزوا ج راش

 هلی هلک: نیردهد هک رد هکر لیس هی هند و ید دشت كتاب ( نیبط رطلا ) روند

 نردهد هدکدتنا ارمنتساو لره یهسکرب یعب رونلوا داريا هدنعقوم اهممساو لره

 رردیا دیک ات هلا هنو بودیا دارم هنسن تعفنمو ربخ یو لطاب راربد نیبط رط و

 مادنا بر طضمو امد هدننزوب رفعح ( تبع رطلا ۱ ردح ورشم هدنناب ءار نردهدو

 قوج هدنرب هلیحف كيم ( بساطلا ) روند هیسک نوزوا نالوا لوطاا حقو

 روند هراوص نایلاق ییحالص هلامعتسا لهجو رب بولوا ربغتم تیاغب هلغنروط
 قلشوخ هدننزو بعض ( بعطلا ( ردبسطم ید رقم ارهاظ هتسانعم مدس هایم

 بیطلاو ةذللا نم هبام یا "یش د تعطلا نم هبام لاق رد هنسانعم بیطو تذل و

 بول هغل ری هسکرب هدننزو هح رحد هلا همح* یازو ے6 نیع ( دی رعطلا )

 نیس ( ةبسعطلا ) رخو وب ءره اذا هل نءط لاقي ردهتسانعم كليا انمتساو لزه
 د رک ارد هتتم اعم كلعنک بولپ افسعتم نشادهو نسلو هدننزو دین ها دلمه ۱

 ( بشعط ) فسعتق ادع اذا لحرلا بسعط لاقي نوسلوا یونعم رکو یروص

 همجم نیغو هموعضه یاط ( باغوط ) ردید آلجررب ءدننزو رفعچ هلا همجم نیش
 لاش ردهنسانعم كسيا ليتك ( بلطلا ) ردد هدلبرب هدنلابا مورلا نژرا هللا |
 یتسفلوت كندنسن لوا عب هذخاو هدوحو لواح اذا لوالا بابلا ص ابلط هیلط ۱

 بغر یا لا نالف تلط لوقت ردهنسانعم كلیا تبغرو لیمو یدتسا یتسال او ۱

 دعابت اذا عیارلا بابلا نم ابلط لجرلا بلط لاش ردهتسانعم دعابت نیا ۱
 هدننزو مکر رولک بلط یعجج هنسانعم هدنهاوخ یا ردلعاف مسا ( بلاطلا )
 هدننزو برع رولک بلط و هدنن زو هتک رولک هیلطو هدنن زو باک روک بالطو

۳ 



 ِط لاق رد هتسانعم ك بوح 1 رهنلاب و عصق
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 فو ار اف ادع اذا لحرلا ب

 ا ریز ( بلحطلاو ) رر لیعف كمالو هایم كمالو كناط ( بلعلا )

 ( ةیلعطلا ) رولوا اد هدنزوب وص نم نم هک روند هکللشی يركديد نوض وب
 اذا ءالا بلعط لاق رده سانعم قکوط نوص و یزو كن وص هدشزو هحرحد

 لتفو اهدح اذا لبالا بلحط لاقب ردهنسانعم ققرق ىنيوت كنهود و تلعطلا هالع
 کد ننالشب هللا تاب یزو كريو هلتق اذا االف باعط لاق ردهتسانعم كما

 ىرك كمال و یعض كيم ( بلعطلا ) تاينلاب تربتخا اذا ضرالا تبلعط لاقي

 رود هیوص نالوا قوح یوصویو روید هیوص شّوط نوتصوب هلیحقو
 ( ةبرخطلا ) ةرعش يا ةبلعط هيلع ام لاقب هتسانعم رعش روند هلیق ( ةبلصطلا )
 هدهدام وب نکل یدنلوا رک ذ افنآ هک ردیفدارمو هدنشنزو هبرحط هللاا همم یاخ
 ( برظلا ) هللا هددشم یایو یرلدعض كنارو كناط رلیدتیا هدایز یتظفل هيب رغط

 دنعو رولوا دض هلغلوا هتسانعم هوداو نزحو ردهنسانعم رورسو حرف هلن صف

 دوغاپ ندح رفو رورس لاک هناسنا هک ردترابع ندنفشو شیط لوش برط شعبلا

 بویمهدیا را قو مار آ الصا یورد هک هی وش رولوا شراع ندردک و هودناو ع

 تک رح برطو ردبهو صیصخم هرورسو ح رف نکلاو سپ ردیا زاورپ یک شوق
 لا رولوا ردصم ندرلاتعم و برطو رد هتسانعم شهاوخو قوشو ردهتساتعم

 یا برط هب لاقبو دض نزحو حرف اذا عبارلا بابلا نم ابرط لجرلا برط

 نالوا برطلا رمثک هللاه ( ةبارطملاو ) ا ع٠( با طلا ) قوشو ةك رح

 برطلا رشڪ ینعع بورط یا ةبارطمو بارطم لحر لاق روند هیتک

 لحرا برطتسا لاش ردهنسانعم لا بلط رورسو برط ( بارطتسالا )

 لاق ردهتسسانعم كلیا كیرحو قیوشت هلا تام ییهودو برطلا بلط اذا

 هبرطو قوش هلرسک كنهزمه HEY طالإ ) ءادلاب اهك رح اذا لبالا برطتسا

 با رطا هدن زو لیعفت ( بیرطتلا ) ابارطا ه طا لاق ردهتسانعم كمروتک

 ( برطتلا ) ینغت اذا برطلا برط لاقي ردهنسانعم یتغت كليا همغنو رد هتسانعم

 كنءزمه ( بارطالا ) هرطا یتعم هبرطت لاقب ردهنسانعم با رطا هدنزو لعش

 4: ساتعم نیحایرلا دواق روشد ه رکعچ وبشوخ نالوا بو هد: هک هلیعف

 هنسانعم قیض قیرط روند هو راط هل اه ( ها 9و اعم (تبرطل)

 قرط .براطم هک نت هد هب اېم رد راطم یرلعج وک هاب كح راش

 ردنرابع ندهق رفتم هقیض قرط ضعبلا دنعو روند هراغص قرط دفا هزابک

 ( ب ET ىسهرابع كفلوم سپ هنع تلدع ىا قیرطلا نع تب رط لاقت

 ردیتسا یرلم رکن بسا كني رلتمضح اسو هيلع هللاص مرکا ربمغی هدننزو فتک
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 نالوا روشرود بودا یس هتبابط نف لیصحم زونه هنمالوا داتسا ۱: می"
 یذلا ببطتملاو هد هاتو بطلا ۶ ی طاعتم یا بیطتم وه لا رونید هبهسک

 هلا روک ذم موهفم هلغلوا موسم هلي رابع ةديح ةفرعم هفرعب الو بطلا قاعي

 لها ا ندبیبط ود رداللاص اود قنق نوعا یدرد دیک رب ) تالا ( رد دعم

 بط وه لاق رد هنسانعم كسیا یرابخا عفان یاود بوردشر وص نده رج

 هباتك ( ةبابطلا ) هنادل مصت ايبا ءاودلا هنم فصوتسپ ینعب هفصوتسپ یا هعجول

 هنسو رط .نانلاص یک قایاص كياعس بایطو هابطو یدنلوا رکذ افنآ هدننزو

 هج اا ( هبظبطلا ) رونلاص نوژوا :نوژوا: شروط ها 1 ۱
 لصاح ندالیس مطالت هصاخو روند هبیدلغاج نالوا ادیب نک راقا وص هدننزو

 ۱ و اش E كفلسس رولوا ردصم هبطبطو روند هب یدلغاج نالوا
 و دحاغا یصب رب هدنزرط ههک هلیعف كناط ( هباطبطلا ) توص اذا "یثلا

 هدناربا ینووا ناک وجو بوط روللوا ریبعت ناکوح ژرانیوا بوط هلکنآ
 دلاعم ینعی هروادم هدشنزو هلعافم هلاب ددشت ( ٌةياطلا ) ردفورعم هددادغب و

 هحاب قو هبهروط هلا هددشم یاپ ( هطبطلا ۳ اذا هب اط لاقب ردهنسانعم

 رف رخ دود رو طو ةا ا رول زود نا یچئاق هلکنآ هکر وتید
 هدنن زواق ابق ( ابط ابط ) ردشلوا هيم یشاب e ود بط بط هق.د روا

 ردبقل ههج و هللامرک یضت رلا ىلع نب نسحلا نب نسما نب مها را ن, لیععما فرش

 رب هنیرایدنک لوق ىلع بودا ملک هدناونع ءاط ینفرح فاق هلغل وا كتلپ یاسل

 ردشغل وا بیقلت هلکن آ هلکعد ابط ابط هدر كحد ابق ابق هلکلرب و ناتفق ینعب ابق

 ثيهاربا نالوا یردب كموقرم لیععسا ابط ابط هدنخرات ناکلخ نا هک ړد مرم
 یەعارد هدکدلیا ما ود روتک هماج هنمالغ نوکرب ردم وسم هرزوا قلوا یقل

 رو نم مالک هلکءد ابط ابط نغلوا كتاب هدر كجد ابق ابف قو هدک دید هدوتک

 رب هلیشف كناط ( باطبطلا ) یهتنا یدلوا بقا هرو و ا ترپش

 هم یاح ( باعط ) ردراو یرلقلوق وب یا یک عابب هک ردیسا شوق عون
 ) هب رعطلا ) ردشلوا عقاو هعقو رب EE ردید آ حض وم رب ەر باتک ها

 زو روند هنس هزاب باح» ردتغل 4 راةعضو هار رک و را حد كنارو كناط

 الثم ردص وضع ۳ قنو دو هرو زع هدام لوق يلع رود هتسهح راب هماحو

 هداوه راربد 7 هب ر ط ءا ایف امو ردق و هراد رب ندساپل هدننکا ر ريد هب رعب ط هيلع ام :

 قنزافو كاشاخو راخ هدنزو ج رز ( ب رعطاا ( ردکعد زدق و هراب رب ندا

 قمددلوط هدننزو هجرحد ( ةب رعطلا ) هتسانعم ءاقغ زونید هتسهوقم ىنا و
 اذا برعط لاق رد هتسانعم قلهطرضو اه الم اذا:ةب رقلا برعط لاقي رد هنسانعم
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 ۱۳ رز ونه هنوتاخ هدکدکوج هنغلارا یراهجاپ نوجا ترابم هدنذز
 . یدلیا پاوج وید ابط دیاور ىلع ب بط برق دق نوناخ هلکلیا لاوس وید نسیم

 هداروب یرشحمز ردندنلبف الجر من هیات هرقف یدلوا ام ل هدهتسلا كرهدیک

 ردهنسانعم تعالمو تلوبسو تفر بطو ردشابا ریش هللا روعش و ۴ ییظفل بط

 لاقیو ردکعد روس بوبطم EL رخو قلوداجو هقفر اذا هبط لاق
 ردینبم هلأفت هتقافا قغلوا قالطا بط هرصس هک رد حراش رح یا بط هباصا

 كناط بطو ردشفلوا هیسن هلا ءزافم نابایب نالوا .هکلهم و لس غیدل 9

 تفص ٌلیحف كناط بطو ردهنرلاتعم تداعو لاحو ناشو هداراو توش هلرسک
 یک بیبط روند نیک نالوا رهامو قذاحو ذاتسا هدنراک و لع اقلطم رولوا

 لقن دردهزوک یتغایا هک رونلوا قالطا هیءود ولناعذاو كاردا لوشو رک ديس اک
 یتقاذح هدنصوصخ بارض هک رونید هروغپ لوشو هلوا زمصاب «ایملالع بودیا
 نوجا كمالبا محشرت وص یرازرد كن هرق رولوا ردصم بط و هیلوا قلاپ بول وا

 تبطو ةبابطلاب اهاطع اذا ةب رقلا ز رخ بط لاش هنانعم قمایت بویرو هللا هب ابط

 كليا وذي تیشغ هلتلوہسو فطلو هجو نسح یلاصم بودا یاعو ققر هدروما

 كن رومآ ییعب فطلت و روعالا فا یا * بط بحا نم * لئلا هنمو ردهتسانعم

 9 ( بیبطلا ) ردا ترشابم هلتلوهسو قأتو قفر یا بووس ینتیشع

 هک رد ح راش رونید هیسک نالوا رهامو قذاح و ذاتسا هدنراک و لع اقلطم هدننزو

 هبطا یج ردشفلوا قالطا هیسک نالوا قذاح هدکلیا ضارما ةلباعم درهدیک

 هدننزو هباتک ( ةبابطلا ) هلع ق قذاح رهام یا بیبطو بط وه لاقي رولک ءابطاو
 هیهقتش نوزوا ندیردو ندياڪسو ندو و روند هب هعطق یدازوا نوزوا ندرب

 هنسهچراب نیشیم نوزوا یک لد لوشو ردابط یسښج عج روند هبهعطقو
 کات رارکید ندنرزوا بودبا عضو هنغلارا زرد یکیا ندنسیغاشا كنهبرق هک روند

 هدننزو هبیبح ( ةبیبطلاو ) هلیرسنک كناط ( هبطلا ) هیلبا حشرت وص بوناپق زرد
 هبهقش نوزوا ندردو ندیاععو ندیوئو هبهعطق یدازوا نوزوا ندضرا هدرلنوب

 هدننزو لیعفت ( بیبطثلا ) هدننزو بنع رولک ببط ییج كنهیط روند هیهعطقو

 یتمولط دوسو ردهتسانعم قموق هبابط هننیب یرلزرد كکشم وند نوسمزص ییوص
 كنهماج راسو ايدو ردهنسانعم قاي بویقلاچ نوحما قمقچ ىغا بوص آ هج اغا رب

 ض هحراب نالوا ریبعت كشحو زبرعت هش رناوو هتل ۲ یرلقتل وق نوعا عیسوي

 ام هعس وب ةقين هيف لخدا اذا ج ايدلا ببط لاش ردهنسانعم كلبا لاخداو

 تی دک و E تتک ام لوقت ردهتشانعم وا بت زو هما ك ( ٌهبایطلا )"

 روند هیسک نالوا یطاعتم هتبابط نف هدننزو زعتم ( ببطتلا ) ةبابط محقلاو رسکلآ



x ۲ 
 ات سه تو

 لا رد هنسانعم قاوا راکدای رب منم اا غوا هپل وح و رب> ی نمار هشدا ۱

 روند 5 شغل ەچ ران NENG هدننز و مطعم ) تیضلا ( هل وا 252 ؛ یک همردصپ

 رک ذ هک هتن ردها هزه هکر دتفل هدناظفل بئض هدننزو بیه ( تیضلا ) هاق ازا
 یدنل وا

 سانیف لوا باب سفتلاو مسلما اع اذا یاثلاو لوالا باسبلانم ابط لتجرا |
 بط اذ تنک نا * لثلا قو ردیسایف هدلوا باب یدعتم فعاضم ارز ردهرزوا

 نس یتعی ردیضاح ما یاو ردهلیئالث تاک رح كناط هدهدنسکیا * كينيعل تطف

 بیرق رلبرعو ردمولعم یلثم برنم لیق راه هک رازوک ادتبا كسیا بط لها ||
 هدالوا ةرقف راربد ابط برقو بط برق هدقدنلوا لاوس ندهنسن رب نالوا لوصطا
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 بوص ( بوضلا ) روند هنسین رغب ینعی هنسهنروا كك هروک ییا كنمود رلیمض
 نسا اوا اب وض تب وصد لح رلا تاض لاقت رد هنسانعم فسا كفل ریک هدننزو

 لحرلا باض لاق ردهنسانعع كابا لافغا و هتش رف بودا هعدخ و كير ىو

 كاللا ربیغت هشت ۲ ی در کاشت ر هد زو تو ) تا ا ( اودع لدخ اذا

 دسان طالخا بیضو هرعغ اذا ثلاثلا بابلا نم ابمض راثلاب هیبض لاق ردهتسانعم
 رب الصا هکر ب هدشزو دومعق ( بوبضلا ) یک هفلتخم سانحاو شابوا روند

 هدننزو لیعفت ( بیهضتلا ) لاج زا هبشپ مو فعضو فلخا اذا بوبضلح لا يمض
 کرک لوق لع كلبا نایرو بابک هرزوا شاط نیغزق یک همردصب یتا

 ات ملا بهض لاقی ردهنسانعم كليا بابک یرانان قرهیلوب جشن یک
 نوجا ق ج غ وط ینا و هن ف لاب مو هاوش وا هام ةراح لع هاوش اذا

 فیفعلل رانا لع امض رع اذا سوقلا بهض لاش رد هنسانعم قعوط هشت آ

 ھغلتوط هشنآ نوجا قاغوط هکروسد هناب لوش .هدنن زو «ارج ( «اببشلا )

 5 تاج کا نيف و هد دره لوا هل ِ نر ثترارخ هک زوتتند د هناکم

 رد هنس انعم تمردکرب شق هدننزو هح رحد ( دیضضلا ) مطقم یا بیضم ۳ لاش

 هک ردهنسسانعم هخاقم هدنزو هبلاکم ( ةبهاضنا ) امعچ اذا رالا تبع لاق
 هبهاض لاقب رد رابع ندلماعم ازس ان و دب هلا ناییو فدک ییخفو بیع ڭا رب یزب

 كريكح هلندیدشت كنابو یئالث تاک رح كناط ( بطلا ) 4 ةلمبلا ءاطلا لصف !

 بط لاق ردهنسانعم ثالبربط هک ردموسرم هرزوا قلوا مسا هیرسک كلاط

 هلی بودنا جوز نواخرب هسک ردو لثماشنم ردا رک هدهبناتو لعاف بط

 ۳۳ لوا
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 هرد ر بيرق لح مان قرع تاذ نالوا قاع جاج تاقیم هبرضو یک هطن

 هیضرا راکحاو هب رح و جار > هبرضو رول وا عفدنم و یو هک رذبدآ

 بئارضلا ماع برض لاق روتید هبهلیعم ةفيظو نلیسک هيك نعم یک كرکو
 زا تنک هن هکروتلوا قالطا هدبع هغو اهوحو ةيزلاف ذخوت ىلا یهو
 نابم ینیدلوا كج هرو هنسدنفا هسیا شلوا دهعتم بولینک هی دوخاب هسردنا

 رولک ب تار ج ردضفل و۲ ترنط هتسهدهع ك جک اب وک رد رابع ندد وهعم

 تالا بر لاق ردهنسانعم قاقووصو قفغقوط هغووص هلنیئعف ( برنلا )
 3 تان كب لاب ( بارضتسالا ) دربلا رض اذا عبارلا بابلا نم ابرض

 تلک را ناویح یشیدو ظاغو و لتفلا: ببین 4 ردهتسانعم قلوا ۱

 :( هیارض ) انن لعفلا تجتشا اذا هقاتلا تبرمتسا .لاش ردهتسانعم تكسیا

 ما فوخ عقاو هدنساذح سیبلب هدنحاصق سصع هدننزو دیسارق ف دداض

 ردیدآ عضومرب هدماع هلیحف كمالو كنيس ( سلا براض ) ردیعسا اضقرب هدلحم

 یسالوقم لا ودر و تمکید كلذک یقاچ بویلقج یون بیرضت هکرید حراش
 تالذک ردشلیا افتکاو یصق فلوم رولوا لمعتس هن لانعم قععب هعصبو یقلشقن

 هیسک لوش هدننزو بغار ( بغاضلا ) رولوا لیعتصم هددنسانعم قعصب هکس

 ( بیغضلا ) هلوا ردوقروق یمدآ هاکفلسس یک شوحو بونل رک هدریرب هکر وند

 ندتباق یرکد نکررو كریکر ابو كنآ و رونید .هنسس دروقو ناشوط هدننزو ریما
 هدنزو باز (باغضلا ) رولوا هدنر یک راب لازم یرثکا روند هسس ندا روهظ

 حراخ قیقحم د دزو هرم ( ةبغضلا ) رونید هنرلسس كدروق و كناشوط یخدوب
 افتکا فلؤم ردهسغض لبصا رونلوا رعبعت رايش هک روند هرایخ هدرخ هرزوا
 .ضدا لاق روند هرب قوح یرایعش هلیعف كنيغو یعض كيم ( ةبغضملا )ردشلیا

 لونش لوكس كایغ و حف لداض ( بغطلا ) سیاغضلا ةربثک یا ةبغضم

 ضیرحو نوکشود لوقلع یمتشمهنلک | رایخ هدرخ نانلوا رک ذ هکرونید ؛دییشک
 اع علوم وا سباغطلل هتشم یا بغض لحر لاش هلاه رد هبغض یوم هلوا

 مدآ پونلس یک دروق دوخای ناشوط رولوا ردصم بغض و ةبغض ةأرما و

 نا رالاک توص اذا ثلاثلا بابلا نم ابغض لج رلا بغض لاقت هنبسانعم ققفروق

 (بنضلا ) اهعکن ادا ةأرلا بغض لاقب ردهنسانعم كلعا عاجو عرفو بایذلاو
 ضرآالا هب بتض لاش رد هنساتعم قم روا هر هیوکتتس تك و و ي د كداض

 لاقت ردهتسانعم كلبا ضبق هلج وآ .ییهتسن ربو برض اذا ناكا بابلا نم اینض

 نابوض نالوا زوم هلیعض و یحف دداض ( نابوضلا ) ضبق ادا "یشلاب بنض
 كداض نابوو ردزپارب یجو یدرفم روید یهود اناوئو یوق هکردهنساتعم
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 رردا هییسشت اک | یعاج رابع هلعلوا ءایشا ذلا لاب و ردکعد باق قح هلاچ لاب

 نظم هایفرط ندرلن وب ردپ رغصم .هکهلیسع و روند هلاب رادقمرب ردهلیاه هک ةلسعو
 ینزلفر ط ردامو رد راب ورتم و بودبا هراع:یسا یج رفو رد 2 هاب رللوا داذشا ۱

 یو هیامو رف هسک نالف یتیم کا ردقح هلوا تبارفو بسنو یوص هکر اردنا هدازا

 هل ف رعیام را رید لع پرمضم هل یرعیام هدرب كجد رد بسلا لوهجج و لصا

 هنلوا رظن ددان وا كدا زنم هداروب ۲ ۳ برگ فرشالو با الو موقالو لصا

 لاقب یک .یسفقلاچ كنایرد رد هنسانعم .قفقلاچ هدننزو لاعتفا ( بارطضالا )

 ردهنسانعم كتکبوبازوا قرهلوا دویلسو یلسو جامو ك رع اذا "یثا برطضا
 لیوطیا قلللا برططم لجر لاقو ةواخر عم لاط اذا لات برطضا لاقب
 قوا شوشمو لتحم بولوا مدعنم یسهطنارو ماظن كرما ریو رسالا ددش ريغ

 كشرود هنقیرط جنازقو لتخا اذآ هما برطضا لاق ردل تم هنتسانعم

 یدنک هنسکر بو بستکا اذا لجرلا برطضا لاق ردلمعتسم هنسانعم باستک |
 لاش اذا لجرا برطضا لاقب رد ةنسانعم كيسا ینفلوا برنط هسنرب نوجا
 نا دیدح نم ااغ برطضا ] مالسلا هيلع ها تیدلا هو هل بیضی نا

 لاردا هبانک ند هک فالتخا هلا لبح بارطضا رلب عو غاصیو هل برضو نا

 رولوا نوجا تکراشم با رطضا و مہلک تفلتخا یا مهلبح ب رطضا نولوش

 ها نانع بارطضا رلب عو اوراض یا موقلا برطضا لاش هنسانعم قشروا

 برطضء نالف ءاج لاقب راردیا هیانک ندقچچاق هنشاب زکلای بولیزوب ندکنج
 لاق ردهناسانعم قغقلاج هدشزو لعف ( برمضتلا ) اد رفتم امره یا نایتعلا
 ربو رد هنسانعم قعشروا هدننزو هلعافم ( ذی راضلا ) جامو كرم اذا "یفلا بعضا

 هنسانعم كليا كرش هنر باستک الا دعب بول ۲ لام نوعا ترا نده ہک
 هضراقمو ضارقو ضا رقلا یهو هلام ف رحنا اذا هل براض لاش رونل وا لامسا

 قزر هراصم وبا و رد هح و شم یروص هدنسهدام ضرق کور هن راضم

 هد هغلایم باب "هب راضم و ردذوخأم ند رض نالوا هنسانعم رفسو ریس نوجا یلط

 ۱ دارو برضلا ف ةبلغ یا هبستف هبراض لاق رووا لامتسا
 لعافت ) براضالا ) ردضوص# هلوا باب هغلابم هک لاعفا ارز ردندل وا پاپ

 هدب ) ةبرضلا ) او راض یا موقلا براصت لاقش رد هنسانعم قع روا هد زو

 هن عا كحلقو هعنطلا یا هب سلا مار کوھ لاق رد هنسانعم داو تعسط هدننزو

 فرسااو كفل و هداروب هدح یا فیسلا 7 هب طب هر لاقي رد رب ماچ هکرونید

 روند هغوع هراب رب وردندنلیف یرالوف ههحوو دیز نبا كنو وع لو ه دو

 ردیزیم هما ءاه رود ه یک نانل وا بر لق و هل رابتعا ینیدنلح الح
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 ح 3 دی تارا نوزوا نالوا ا هد رب قشمو و زود و هل وا قلجاغا كروب

 م يا براض لیل لاقب روشید دك وک ارد كبو رولوا قالطا ههعطق
 ا هردو هل وا زروا هلا هج ام اد هیسک ناغاص دوس هکروند هب هقات لوشو

 ۰ روک تراوض .یج ۳ هب دص ع ولتعس و هدیز رط نادیمو یول وح نالوا

 هفصو یدنلوا زک ذ هکردهنسانعم بورضعو براض هدننزو ربما ( .بیرشلا )
 رووا قالطا هشاب و هفنص یا هبرض نم وه لاق رد هننسانعم هن وک و عو و

 ىلع هیسک نالوا لکوم هرزوا یرلقوا راغ و هلیتسانم رحم ترثک هنسانعم سر

 ریو رونید هنسیهچوا كن رلقوا راتو رونید هیسک ندیا بربض یراقوا رات لوق
 بیصن و هصح و رونید هدوس نلیغاص. هرزوا یرب یرب .ندهقات جاق رب هاق

 هدار وب هروک هنيا كحر اش هنسانعم نیطب رونید هب یشک كوپ یراقو رد هتسانعم

 رولوا شفلوا لصوو برض ید نطد رب هننطب هک ایوک ردطلغ یراهشد نطو
 عساو نالوا زاب قعوط هکردلقم هدقلوا نطب هدشزو فتک هک رد جزم

 و هکلب ردلک د دیع قالطا هلت سانم هزّوک ذم ٌهقالع روند همدآ لاکا فوما

 هک روند هرات وطر نانلوا ریبعت ییدو هب وغا رقو هنسانعم ر روتند هراقو ردوضا
 كرلتوا روش نالوا یسههک اف هود عب بد راغاب راد ک دن رلمایا رامو شیق

 ربينه ( برمضلا ) هلاق یرلکوک هدنرب هکر روید و كنم لوق ىلع هنب مک

 روند هلآ قح هروا برضهو یدتلوا و هک رد هتساتعم برشلا رشک هدننژو

 لا هدانوا برض هک اوک روید هرداچ لوی نالوا ریبعت ناواس و هوا و

 0 و ار ( بارتلا ) میظعلا طاطسفلا یا برضلا بصن لاقب ردشلوا

 قالطا بارضم هرونط ةنايزا کر یجاقو كتکد رونید هل 1 قحهروا ید وب

 ا ا قلوا هلزوک یتمروا هدتنزون هما رک.( هبازبتلا ) ردزیاهو
 هم مک كنه مش ( بارضالا ) اب رذ داچ اذا سالنا بابلا نم ةيایط هد تيرض

 وغارق هرزوا هسک ربو ماقا اذا هتي ف لحرلا برضا لاقب ردهتسانعم قلوا مقم

 یا یرلک دد موعس و حقصلا ماع عقو اذا موقلا برضا لاق رد هنسانعم قعای

 برضا-لاق ردهنسانعم قءزوق یئزو كرب بوروک هرب ییونص هلکمسا لپ

 اذا ریلتا برضا لاش رد هنسانعم كمشب كتا و ضرالا هفشن اذا ءالا موعسلا

 لاقب رد هتسانعم قع آ هب یشیدا ناویح كکرا هدننزو باتک ( بارضلا ) چات

 6 ما لف نا هدنزو ریز ( بیرض ) ) ےن اذا ابآربض یتنالا لحفلا برص

 برذعو نونید هکیک یلکلیا هدننزو دعقم ( برملا ) ردموسرم هدنسهدام روز

 برضدهو ردزناچ هد یسک كرلاز ردب رب ماچ هکر وتید هن ع نولق هاب اه هرم و

 لتسعلا برم الثم رود ع قجەنلوا ب برص هنسذ ردناکم ےس ۱ هلیرسک كنار

 تو

 لاب

۴ 
۲ 



 سس سس مس اد سم تک

AEEهنقذ برش رب عو دعب یا اس رهدلا برو لاش رد هنسادنعم كلبا دعو  

 بونا هرب ندنفوخ هد رب كجد یدلیا فوخ هلن ابح راهظا لد هنسن رب رارد ضرالا

 رو وا ربعت نسفلح هکر ونید هیسک ملا فیفخ و روند همذآ نالوا ذفات و زاذکر اکو ۱

 لاق رد هنسانعم ولردو هن وک و فنصو رد روصتم ندنسانعم بو روم ب رط هدن وب ٠

 ها سس

۳۹ 
 سس سست سس

 هد وصو دطلخ اذا "یشلا "یشلا بر لاش رد هنسانعم قاق هرخآ ا یهنسن

 لاش رد هتسانعف قثوص برقعو ج ادا ءا ف برا لاش ردهنسانعم كمزو

 دل رحم اذا "یثلا برض لاش رد هنتسانعم قمانیوا بو ردو غ دل اذا ب رقعلا برض
 ضا عا تكمرودنود زوب ندهنسنربو لاط اذا لیللا برض لاش ردهنسانعم قماژواو

 هدب بربط لاش ردهنسانعم كليا تراشاو ض عا یا هنع برو لاقت ردهنسانعم

 رد هنسانعم كمك بوشسواص نامز برضو رد قیه هک وا كمك رهن روس

 دم رس و تسحو رد هنسانعم هی سس و لثم برسد و یصع اذا ناما بر لاش

 فیفخ یا برو رطم لاش رواد هرو فیفخ و رول وا هم اف بو هه براو

 لسعلا یا برضلا انلک ا لوقت رد ريشا رلتیتخف هدانعمو روند هلاب ولمارق ضایو

 كعار صم هک هد روند هب و رج رخآ تب هدنح الط صا ضو ع لها برو ضيإالا

 كاا تیک و بلط تعقفرو ردقو دم برضو راردنا قالطا ضو م هور و

 عنه هللا نذا برض راب عو هبلطیو هبسکییا دما برضب وه لاق ردهتسانعم

 نا مهانعنم یا [ ممناذآ ىلع انب ضف ] یاعت هلوق هسنمو رردا هبانک ندعاس

 یماشب ردهنسانعم قمروا قوح هدسنزو لیعش ) تبیرشتلا ) وعمتي

 بولاق هرخآ "یش یهنسنرو ابرضت هب رض لاش رد وجا رشکت

 قات وط هراف و دطاخ اذا "یشلاپ "یشلا برس لاش رد دن انعم قمردش راق

 ثمجنا دوس یرلکدید بيرضو مثل ضرعت اذا نالف پرض لاقب رد هتسانعم

 ريما ( بیرضلاو براضلا ) تراغ اذا هع تبرض لاق ردهنسانعم قفاب یرعا

 ) ترضلا و ( هدننز و فتک ( برعلاو ( هدننزو رویص ( بورذلاو ( هدنزو

 غیص فلوم هک رد حراش ودة مام برا نه ۳ روا قوح .هدننزو ربم

 دعرب ی هغل ابم ماو هشه تفص هلا لعاف منا ار ز ردشلیا طلع ۍارلنیب هد ورسو

 ه راض وب راض و ردل وعفم یک ا بوت و بور وه لی وعفع مسا یا ردشلیا

 | ندر وک ذم برض روند هب هقات ندیک بوروب قرهروا هنح رۋ بوردلاق غرب وق

 یرلو وا را ب را و ردکع د برا تٿاذ هکر د هرز وا تاس یکلوا ردز وخاف

 هناکم نال وا شیطهو مص ای وا رو وا ی نا هردو روداد هسک ندا بسط



۳۸ 

 هراوط لوش هدننزو روبص ( بوبضلا ) رارردب هغجوچ هکدتساو رروق هباقرب
 1 ردع كب هدنمتق تآ رونلوا رببعت نان آ كدس هل وا رد الوب نک رد رکس هکر ونید

 _ |[ كنك ما یئرالا ةناجج بویضو هلوا هجراطکیلد كنسهم هک رونیدهنویق لوشو
  ا كنلظخح نیا ناتسخ یرب ردیدآ سرف کیا هدننزو ریبز ( بیبض ) ردیعسا یسرف
 ۵ داسض ( بضیضلا ) ردیدآ هرد رواوښ ریو ردکرماع نر یر فح یرکیدو

 ۱ روند هیسک زا ردنابزو خاتسکو "یرجو شاخ و روند هناویحو ناسنا زوم” هاب رسک

 || دود هيسک خاتسکو لوضف ىلإبا الو شاخ یخدو هدننزو طبالع ( بضابضلا )

 . | ریلدو دیدشو روند هرودو خاتسکو ناپزدبو شاخ لوق یلع اناوتو یوقو
 دید دلحوا شاخ ریصقوا یوق یا بضابض لجر لاقب روند همدآ درمریشو

 ا [ا بیبضب هرض لاقپ ردبرب ماچ هک روید ه عا كحق هدننزو بیبح ( بیبضلا )
 ) تایض و ( را رد كد انط (بض) ردبدآ غ دل ف ) بضم ( هدح یا هقیس

 ردندنشات یاسا هدنزو بح ) بضمو ( هدننزو تاتک ( بایضو ( هدننزو باس

 كبغار هكر بد خج رته ىناثلا بابلا نم اراض هنر لاقن ردهنسانعمقمر وا 4لو کس كنارو

 لا هتیشر الثم ردشلوا عقاو فلاخ یخد هدننب یراربسفتو نایب یتیم هنیروصت
 ۱ ع رفتم ندانعمو لجلب هراس قلاع سب یک قمروا هلیسهلوقم اصعو فیسو هليا
 ۱ یتلاح تاهذ الثم ردلخ ویلم و جردنم رو نه یانعم هد كن رب ره هکر ولوا

 ردیم وهفم ضرالا سفتلا برص یتسانعم تساقا و ردیم زال شالحر برش هلا

 یعنق شوق برضو یهتنا ردو نالوا مهفنم ید ندساسا كلذك قاوبلا هيلع سقو

 قزرا ت تبهذ اذا ربطلا تبرض لاقي ندهنساتعم فلک .هعمارآ م هناب

 1 رد هتساتعم قعوط ندنلا كرهیمر ویلاص كنهنکرب و روند پراوض هرلسوق لوا

 كنج دوخاب تراح هلتاعف نارو برضو كاما یا هد ىلع برض لاقي
 لع كلا فهم لوق لع كلا رفشو ریش بوقح ند راید نوجا كليا عو

 آرا ج رخ اذا اناییضو اب مض لاجرلا برض لاق ردهتددانعم كمك یأر
 یدل وا میقم پودنا تغارف ندرفس هنک نالف رابعو تهذ وا عرتساوا ایزاغوا

 برص و رول وا ندداد_ضا هدنروص و راربد ضرالا هسفس برت هد ر كعد

 5 هک روایت ھا كتک بوبرو قرءهروا هسنح رق بو ردلاق یرفوت یتغریوف هقاب

 1 تب رم ات ذب تلاش ادا هفانلا تنبض لا ردبا هدماکنه تی دل وا بل اطهار

 رو رولوا نداليق قالخا بوت ةلغلوا عقاو ابباذاب هددخ ضعب تشخ اهج رف
 ےگ اھ ججج

 ی هنسن
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 قلوا مزالم هلیهح و كمالیا تفرافم تست رو امان رک اذا ضرالا تبضا

 بوتط كب هدلا ەن رو هق راش ف هم ادا 0و بضا لاقي رد هنت انعم

 باد رفظ هب ولطمو ا اذا " یا لع بتضا لاش رد هنسانعم كاسما كع ر ويلاص٬

 ندقلوا هرزوا قلوا بای فط ناره رز قلوا فرم و بورق هغل وا

 شکیدكم واط و كن هب رو هب رفظد نا فرقا اذا بواطالا لع ثضا لاق ردراپع

 اذا مویلا بضا لاقب ردهنسانعم قلوا قلناطو قلصو اوهو نوکو هيف ةزرخ

 قموق هدزاجا بودا زاعصا هداف بویفط السا نەن رو تا اذ راص

 نا رک ف ومنو و ردشک هد هنسانعم ماکت ارز رول وا دض هدنر وص و رد هنسانعم,

 تملصمرپ تعاجو هو رك رو هيلع تكس اذا هنفن قام لع بضا لاقت ردشلیا

 موقلا بضا لاش رد هنسادعم قلوا هح وتم 6 بودا مایف و تفرش ج هدنعض

 رک عب نالوا بض شراح هدننزو ثدحم ( بیضلا ) اعیخ مالا ف اوض اذا

 دوخای رکود وص هتسا و 4 رک ادشا هدقدل وا كج هديا دیص رک هک روننذ هنن دایص

 قمروا دلکلیا نظ نالي راک ندو رحا ردان وا یرالا هدن عا كکیلد قداور اظ

 ) بضالا ۱ ردا e دا ب وتط ندنغ رب وق ناه هدق د راقح هرسشط یتغربوف نوجا

 د ءابض قتؤم روتد هب ه ود کرا ۾ شماغوا دعلع ما تض نا وا رک ذ کف

 4:س رب نام زو لیعفت ) بیبضتلا ( تبيضلا ٦ ها یا ءا ٌدقان و تضا لح لاش

 اض "یشلا لع ببض لاق ید هن انعم كليا اوتحا ینع و بولیروآ هرزوا

 هیعطا اذا ىضلا ببض لاش زد هنسانعم ال مردن هسض هفحوخو هیلع یوتحا اذا

 اذا بابلا بارض لاق زدهنساتعم كليا عضو دوخت قاب یر ومد لو و

 نالوا هدنغ وڪق ب ویا راب زونه كنام رخ هدنن ز و هح ) ةبضلا ۱ دبشلا هيف لعح

 یه لوشو را روق عا هنحا بول وا تغاید هک رونی د ۸: سل رد رک و رود هنشع

 هدیکرت روثل وا لس وږ هلکنا بونلوا ۳3 هنسا را كن ون اف هکر ونید هر ومد نیلاقو

 همن لصا بولوا عقا و هدنناونع ۳ باضإ هد راهن زوال وا ومیعت یر وعد :لوق

 هارق رب هد هار هبض و ردشل وا خاست ق E NE ىس هلك بابلا هلةلوا بالا ام بضد

 هبط وهدیماسا هیض و ردیعسا ىسەقا ك4 هک مات یرینعلا علق ن ۲ ::شلجاو ردیدآ

 هص و ولت وط ر لوس هدننزو باع» ) بابضلا ( ردیس هح و۶ کەن ا ۳۸

 هدنمسوم زوک یزثکا ردیا باعیت_ساو هطاحا ییاوه ردق همز هکروتید هنابطو

 لاش رداڪ٣ ها کتان ی حةيقح ك لوق لع ندا نوک هدنف و حابص

 هبدبخ ( هیصاا ( ۳ یاب باعم وهوا ج لاک ید یا تبایض ضرالا" طاحا

 بودا بش بشر / هلیسهل وقم رڪ هو : ی غاي ETE عورب هد ززو
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 E ls هدنزو ناش lk نابض و هاب ریسک كوا رولک بایضو یک

 ' قا هاب رول وا ردصم بضو هل اه ردهبیض ین وم ی يک هشم و میش ها اب ددشت و

 | لاق ردصوصح ةن آ تک کو و كرالاس ند رعآو كاق eS هتساتعم نالیس

  تدح هدننکوکكنءود هک ردیمما مرورپ هقشبو رولوا ضراع هنکس رد كن هوذ
 هدرلاتععو بض و ردنا روهظ هدشابط كنهود هک رددآ مدور رکید هش و ردنا

 بضو رک ذیس اک بضا راص اذا بارلا بابلانم ابضریعبلا:بض لاقی رول وا ردصم

 راس بویوق هنک ښا كنه ضمرپ شاب لوق ىلع قعاص بویارواق ییهم هلجوآ

 . ی رک زما ییا كنهع دوخای قغاصالیهجو كمروتکب و افصیرغوط اک ۲ یرلةمرپ
 بابام ابض هتفا بض لا ردهنسانعم قغعاص هلیهج و قلا هحوآ بوت وط ندرب

 ىلع كصباصا درتف فلدخا ىلع كماببا لعحم ناوا اهلك فکلاب الخ ادا ىنافلا
 رد هتسانعم كليا توکس بوافطو بلحل فکلا ىق نیفلمخا مج وهوا مااا

 پوړ وج هتسیدنک ینعوچ بولیروآ هرزوآ هنسن ربو تكس اذا لجرلا بض لاقن

 هدانم کرد غاطرب بضو یوتحا اذا "یشلا لع بض لاق ردهنتسانعم قلآ
 توادعو هیکو ظیف بضو ردبدآ لحر رو او هدنند كن[ فخ لم

 بوشیش ردیدآ تاعرب صوص هغادودو ردتغل هد هلل سك ڭداض هدن وب رد هنسانعم

 . تیضلاقب یکبویض رولو! زدصم هدانعموو ردیآ نالیس ناق ندنا اعاد غال

 بض لاق ردم وس ص هدناهما ضع ینیدل وا جو اب ندانعم وب قالطا بش هراک

 هلیصف كهددم یابو كداض و كيم ( ةبضلا ) ضرالاب قصل اذا ابض ىغا
 ةبيضو هبطم ضرا لاق روند هرب نالوا قوح یرلک هدننزو هحرف ( ةبيضلاو )

 ردهنساتعم قلوا قوح یرلک كرب رب هدننزو همارک ( ةبابضلا ) بلا ةربشک یا
 هبصم تراص .اذا سعامتاو عبارلا بالا نم ةبابض تبنضو ضرالا تبيض لاش

 تبض یتعع ضدالا تسضا لاش زد هنسانعم هابض هللرسك كنه ( بایضالا )

 هرزوا "یشربو تكس اذا لجرلا بضا لاقي ردهنسانعم كلا توکس بویفط و
 یوتحا اذا "یشنا لع بضا لا  ردهتسسانعم قلا بویللابق یبماغ بولیروآ

 لاق ردهنتیسانعم كليا ملکنو حاص اذا ل-را تضا لاقب ردهنسانعم قمرقیحو

 اورافتسا اذا:موقلأ تضا لاقي ردهتسانعم كمك هنقصاپو ملكت اذا لجرلا بضا
 هج هدنک ارپ یسوروس هودو هافخا اذا "یثلا با لاقب ردهنسانعم كل ریکو
 قلوا قوچ رالیق هدندو قرفت هیفو لبقا اذا علا بضا لاقي ردهتسانعم نیک
 لاقیردهتسانعم قوا رتشک یاب كرب كلذک رثك اذا رعشلا بضا لا رد هنسانعم

IKE, و 

 تیضا .

bs 

POINT ۳۳ ا ر ا یف 4 ا نت ی ۷۳ A 

e 4 ۳ 1 

3 0 ۳ 2 ۳ 

 س

۳ ۰ ۳ 3 ۳ 

Ceمس  



۳ ) ۰ 

 رلیدلیا رهسغت هما دیدش رح ین قرهلوا فصو نویوغل راس یدلیا لقن یبارعا
 نزواو را یا برص مو لاق روند هنوک نالوا راحو یسا كب بهیص و

 ولتالص و ولتدش و روند هیایق نیچلاب نالوا ولتبالصو كي تیافبو رونید هبیشک

 هکر ونید هرب لوشو روند هرب یلشاطو روند هرب راومه و زود و رونید هرب كن
 هسل وا عضو تا كيج هکهلوا یریثاتو تباصا هدهچردرپ تسعش ترارح هیاروا

 یی ناک اذا بویص عضوم لا ےقب رول وا هدریرب یسیوا هل وا نایرپ بولت زواق

 ىلع مضومرپ هدشزو باغ ( باهص ) هيلع محلا یوشنب قح سما هيلع
 هدسنن زو مظعم ( بهصلا ) رونلوا تیسث اکا ییابیص لح هکر ديما روغپ رب لوق

 بابک شف هرزوا شاط یسا هدشنوک یک هم ر دص هک رد هنشاتعش ءاوشلا فیفص

 مكشلاب طلتتا معلا بعصم هدتساسا رد هنسانعم طاتحم شحوو روند هنایرو
 طظ وجه قلوا هطفسو شیوشت هلخاسن ق نايغط هدارو ارهاظ هلغلوا سیفم هبا

 ك رغیآ برك كنءریه ( باهصالا ) ردیشحوو ديعب طلتحم شحو اريز ردبلاغ

 ترورنص يساره رد هنسانعم قّعوط لود قرالوا نوللا تهضا كروفا
 ٠ لفف هدیدیکیا ( بهاص بهصا ) بهصلا 4 دلو اذا لعفلا بهصا لاق ردنوحا

 تاوصا راررغاچ هغغاص یتویق یشید هلکنو راب رع ردرلموزجم 4ےس هی ما

 ( بایصلا ) رددآ راک رب هدنسارا نی رحم هلا هرتصب ( بهضالا نیع ) ردندنلیق

 لسصاو ممصو ضلاخ ردزناج ۸ رافیفخم كنايو هلیاه ( ةبايصلاو ) هدشنزو دانز
 موتلا بایص نم وه لاق ردهنانعم و ید باوص هکدتن رد هنسنانعم هدیزکو
 اعم داو دیتا هد یو هایص و مهراب و مهلصا و موصلاخ نق یا هثایص وا

 ثیع ( بيصلا ) مه دیس یا هموق هبایص وه لاق روید هیال وا ردقلا مطع و

 قدا ةد تس اتعلم كمشربا بوراو ی وظ هن هنس رب هکر دتف) هدنظفل بوص هدننزو

 رد هنسانعم بئاص هدننزو رو,غ ) بؤيصلا ) باصا یا ایض به باص لاق

 ر واک تیص يجن بئاص یا بویص موس لاقب ید وا گن هددب واو هکد عن

 هدنن زو تگ

 اب رد ۱ وک نھ كنء به و یان 2 دا ( بنضاا ) ¢ همجاا داضلا لصف و

 نابعث (.نابوضلا ) رونید هنسهناد وجا لوق لع رددآ نوناج رب ندنروناج

 ( بایضلا ) روند هود كکرا نالوا ددسشو یوقو زواپ و زوم هدننزو

 بوسشیرک اورو كاب ی و ابامیب هروما نالوا كارطخو بعص هدنزو لقیص

 هم .یاز هکندنسهلک زایض و لوق ىلع روتید هی یشک ندا ماقا و مادقا
 كداض ( بضلا ) ردشمالبا دارا هدنسهدام یهرو رم هک فلومو ردفصته ردها

 فک ا رولک تضا ییج روند هروناجیراکدد رلک ندا رمح هلدیدشت كنابو یضق



۳ 4 4 

 زا لوق لع روند هنس هم وکو هنغی كنهنسنره هلیعض كداص ( هبوصلا ) هتسانعم

 ( هوص ) ماعطلا نموا عقم لک یهو هنم ةبوص لاقب ردصوص# هننغی یادغب
 كسادره نب سابع یسیربو كنءرم نا نایح یرب ردیعما سرف ییا هدننزو هنوډ

 هکقلوا لآ ینعی رقشا دوخا لزق یرالبق كشابو كندب هلنیتحف ( بهصلا ) یدیا
 تكناهو یه كداص ( ةتبهصلا ) رونلوا رببعت لارموق رولوا هدنکنر بارش

 ابهص ءرعش بهص لا. ردهنسانعم بهص هلیعض كداص ( ةبوهصلاو ) هلیئوکس
 ةبهص هرعش ىف لاقیو هيف ءرقشوا رج یهو عیارلا بابلا نم ةبوهصو ةبهصو
 كيو روند هب یشک نالوا هرزوا موق رم فصو هدتنزو تهسآ ) تهص الا (

 هالسرا و هلوا لارموق لئام هیزمرق یرلیوت یتعی رونید هیهود نایلوا ضایب
 یعج هدنرعش عاش ما همرلا وذ ردیدآ هعغج رب هدنبار نرم و رونلوا قالطا
 #* هدرو نعء زاف حان نم نهاعد * رديت ویسا دارم هکیدروتک قره وا تایسهصا

 یکبهشا رونلوا قالطا هنوکقوغوص بهصاو * حاوسلا نویعلا تایبهصالا وا

 قلیزمرف هنضایب هکرونید هرلیوت و ءرالیف لوش و دراب یا بهصا مو لاقب
 هدننزویبارغ ( ییاهصلا ) هلوا قآ یرلفوجو یرنمرق یرلجوا دارم هلوا شش راق
 روند هود لارموق نالوا لئام هل زق یرلیوت ینعی ناینوا ضایب كم ید وب
 نا لوا یاودو هیلوب ناصقن الا هکرونید هثیش نالوا ناوارفو رفاو لوشو
 یاب هداوبد رفد هلخمااوا یادرا و یعهلوقم هفیظوو تهح ندبربم فرط نعي

 ردا شيعت ندنخطم انمسق نح هک روند هیشک نایلوا راوخ هفولع ندنغیدلوا

 روند هنسی روس هود شمافلآ یناکز زونهو هل ناوبدال یا یاهص لحر لاق هل وا

 تولاک دیدش یا یاهص توم لاق رونید هئیش نالوا دددش و تخم ییاهص و

 لاّبسو ردیعج كبهصا هکینوکسم كناهو یمض كداص ( لابسلا بهص ) رجالا

 ردکید ولقي لیزق و لارموق لابسلا بهص سپ رونید هفی هک ردیعجج كنهلببس
 هدهتسیا روا تهصا یرلقی ولك د ره راردا قالطا هنادعا یریبعت و رلبع

 كنس هفناط ب ع هدفلس هکر ید ح راش دابکالا دوس نول و اک لابسلا بهص نولوش

 بهص هلغلوا بلاغ یتبوهص درلیمورو بولوا هلیسهشناط مور شک ا یرلتوادع
 (ءایهصلا ) ردشغلوا قالطا هبادعا اقلطم دزدی نکیا رووا قالطا هرلن ۲ لابسلا

 ندهزوا ضای یسهربش لوق ىلع هنسانعم رخ رونلوا قالطا هیهداب هدنزو ءارج
Eهلغل وا تفص لصالاق رد هيم“ ثعاب یتبوهص كننول ردص وص هبهداب  

 او رش لاق رونلوا رکذ ید تسمالو فلا ردشلوا مس | هدنآ یک مم ند ءرکض

 عضومرب هدنب رق ريخ ءابهصو ضیا بنع نه ا ۱ جا یا ۰ابهص و هابهصلا

 نا قو جم حراش روند هتندش كنرارخ هدنزو لقیص ( بیصلا ) ردیدآ
 و جی جم

 اف اد خم سس
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 كليا: دارم باوصو باودضلاب فا وا لجراا باضا ناق رو
 هدارا قلطم هدح ابصم نکل باوصلا دارا اذا لح را باصا لاق رد هن_سانعف

 باوسصلا باصا مهلوق هنمو بازا ادا "یشلا لجرلا باصا لاقب روشم ها
 "یا باصا لاق رد هنسانعم نادح و قلو و رول وا زاج | رهاظ باوا ظا

 رد رابع ندکلیا الها هما یی هنسن رب رک رادان نیت كلا لاصیتساو هدح و اذا

 لاش رد هنساذعم كلا زا هلسیصم و تو و یهسکر و هحاتحا اذا ةیاصا لاقن ۱ ۱

 تسکو هدنزو لعش ( بوصتاا ( مهعذب یا مهلاوما و مس وفنب رهدلا باصا

 بوصت لاق رد هنسانعم كلک بولا یرغوط هیغاشا ندلحم شقوو هیکنا و

 ۱ تیصم و ردم ردصم .ردن رابع ندکلیاا عیحفت ها دزد زاد تییص#

 تسصم دو هدننزو باغ ) ةباصلا) کا مام ود هد دا ها ندا تناصا

 بیرق هل ونح ةکرونید ی قلوا ناصش و فعص هدروعش و لقعو رد هنسانعم

 حج رددآ رج یبآ ع ون رب هاصو ةرتفو تعض یا ةباص هلقع قف لاقر رولوا

 ثتاد رقم ردمه و ییدید ردیسه راصءع ل هش یاب یرهوح ٌساه رد ټو یسح أ

 هني زوې راق لهجوا هصاخو ردلماش هنعاولا نکل دوس باض هروک هنن رلناب هسط
 ىح كيم ( ةبوصملا ) ردیسقم هدهل راک دد كلود هغرقو یک لظنح روشد

 (بیوصلاو) هدننزوروبص ( بویصلا ) رد هنسانعم تبیصم یندو لوکس كداص و

 یا بیوصو بوی مس لاق ردیلباقم طخ: کود هشام تلاش و ۵
 یالو ءاف هکیدید ینج نیا هکر بد حراتش ردرلننضتم ی هفلابم ران وا نکل فثاص

 بیوصو موقو لیوط هکر د رصعم هبهلک چ وا ینزو لیعف نالوا واو ینیعو منت
 یبننا ردشلوا یراچ هنسا رج مسا و ردهبلاغ تقص یسهلک صیوع اما ردە
 کهن رد هنسانعه هادو مصو صلاخ هلیدنذشت كواو و یمط كداص ( ةباوصلا ) |

 ممبایصو موقلا ةباوص ىف وه لاقب زرد هانعم و ید بایص و هبایص نالوا سن اب

 یهنسنرب هدزوا ىلصا ( باوصتسالاو ؛باصتسالا ) مهيجص و مال ف یا ممایضو
 اباوص هأر یا هبوصتساو هأر باصتسا لاق رد هتسانعم كمروک لوقعمو با وص

 ورد كدلشیا باوص دوخای ددلیوس باوص هیسکرب هدننزو لیعفت ( بیوصتلا )
 هل لاق اذا االف بوص لاق ردیلباقم هو ط هک رد هتسانعم تابا تاست هبا وص

 كناهقف هضفخ اذا هسأر بوص لاق رد هنسانعم كکا یغاشا یثاب و تبصا

 كکا كب یشاب هدفوکر هکردندنوب یراکدید ېم عوکخزا ف سارا بوت
 هق رغم رار را وق ماعط هک رونید هبه وح و د ههک هدنن زو راند ) توصملا ( زدیم



 :ابهلص هدن وم زدن وحا قالا ءا زود هی هود كب دش و یوق ید وب هلا ه روصقم

 رود هب یشک دنلب الایو نوزوا یندو هدننزو ج رحدب ( بهلصا ۱) هلیاه روند

 |[ رد هثتسانعم كمك بوبازوا هنفلیغوط هتسنرب هدننزو را رعشقا ( باهلصالا )۰

 هد دزو باتک هلو ( بانصلا ) ابهح ىلع تدعما اذا ءایشالا تبهلصا لاقب

 رد يما قیاق عون ریو روند هناویح و ناسنا نالوا نوزوا یراق و یسهقرا
 هدناضمر ردفو رعموید لد رخ هت هدهدلب وب روتلوا ذاخحما ندمزوایروق هللا لدرخ

 یسهقرا و یراق ید و هدننزو هباتک ( ةبانصلا ) رونلوا لک ١ با رابنم راراتص

 4 فلا( یهلصلا) رونید هیهود دیدشو یوقوزوایو هنسانعم ربک تین روند هب هناخ

 | باتص نانلوا رکذ هدنازو نم ( بنصلا ) روتید هناویحو ناسا نالوا نوزوا |
 یاب ) یانصلا ) روید ةينسک نالوا نوکشود هناک | بو وس تك. یتیاق یزاکدند

 لوق لع یک تیک روند هآ یروط : نالوا هاییس ینیریوقو ینیلن هلا هدد شم
 ریبز ( بئض ) رقتشالاوا تكلا یا یانص سرف لاق رود هآ نالوا لآ
 هلا همجم یاخ ( باخ صلال ردیدآ یسرف كنو ما یدنهلا نایش هدننزو
 هدسزو هبعلم ) هبعتصلا ) روند هيهود ٹکرا نامزید و یربا هد زو باکس

 . كلوکود هدنزو بوا ( بوصلا ) روسنید ههقا نالوا یوقو بلص یلقنایط
 هکردهتسانعم بیصو تمنا اذا ایوص بوصی رطلا باض لاقي ردهتسانعم بایصنا

 بوصمهاقس لاقب ردردصلاب هيم رونید هرومګب نلیکود هلدشو هدولب ولرو

 لوقت یکباوص ردیلپاقم اط هکرد هنسانعم كاتسردو قلیغ وطو ابیص و ءاعسا

 کب یرا ردکمدنک باوص و ًأاطخ هلشو ینب یتعی نوص و یاطخ یلعو یتعد
 لاق رد هنسانعم كعشربا بوراو هنغلی غوط هرزوا قح یهنسن رو ردبرتم

 ندلحم ككويرب دوخای نداوهو رحم مو اهدصق اذا ابوص ةيمرلا وح مهسلا باص

 لغ نم ءاج اذا "یشنا باص لاقب رد هنسانعم كنا بوغآ یضوط هبیعاشا

 هقارا ققفا بوکود ییهنتسن قیویصو ردهلسق وبا هکردیدآ لجر رب بوضو
 ردهتسانعم كليالازنا روعي باصسو هقارا یا هوحمو ءالآ باص لاقي ردهتسانغم
 هدشنزو بایصنا ( بایصنالا ) رطلاب ابتدا یا ضرالا ءاصعلا تباص لاشه

 رولت ( بویصلا ) بضنا اذا ءالا.باصنا لاق رد هتسانعم كلکود هکردیفدارم و

 (تاوصاا) روتیدهرومب نلیکود هلدشو هدولب ولر ویگن هک رد هس انعم بیص هدننزو

 لطاب قح هکد ردیلباقم ًأاطخ هک ردعما هن_اتعف تسردو تسار هدن زو پاحم

 رب هيك كنزمه ( هباصالا ) ًاطلخا دض وهو باوصلا باصا لاش ردیلیاقه
 مهسا باصا لاق رد هنسانعم كعشريا بوراو هنفلبغوط یک کرک ههنسن
 هکردهنیسانعم تمدن" یرغوط هب اشا ییهتسن ربو رحم ملو اهدصق ادا ةيفزلا

 داعصا
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 اذا لوالاو ینالا بالا نم ابلص "یشا بلص لاش ردهنتسانعم قارحا ققایو

 هیلص نالوا هدنرعا كنهغوق دار هکر دهتسانعم كمزود تیلص هبهغوقو هق رحا
 لاغتفا ( بالطضالا ) نییلص ابیلع لعح اذا ولدلا بالطلاق ردج اغا کیا هییش

 ماظعلا بلطصا لاش رد هنسانعم قم رقح ینفای ها خا ی رلکک یدو هدننزو

 یدنل وا یک 3 هکر وتید هرس ددش ك هدننزو ر ھا ) تیلضاا ۱ اهکدو جب رسا یا

 یو یی یر ات ۳ ما هک و شلصاو 9 د شاو ا

 اهكدو جر رها اذا ماظعلا بلص لاق ردهنسانعم قم رقح یتغای 4 رلککو هاوش اذا

 ۳1 لض رف نعي هب نوفدنأیو او نوح رڪ سيو ا قو یا

 رلیدلک بلص باحتا هنب را ون مه یابک اخ هدن رلش مشت هب هکم یرلت رود )سو هیلع

 ینرلغاب هرکصتدقدنانیق هلا وص پودا عج یرلکک کر لوش دام

 تبطقو هنسانعف رونید ریاهس تیلص و یدا راردا یذغن هلک آ رر

 زونلوا قالطا هبک وک ترد مقا و هدنفلخ كنت روص باقغ مان رت اط رمت هد رق یلامش

 جاخ كنسهفناط یراص بیلص و ردنهو ییدند هدنفلخ عقاو سن یرهوج

 كناسيع ترمضح هجرلعز روند ایلح هدي راق هکروند ةة یرلکدتا رایت
 هنوک رب صوصحم هیهودو رديت رعم ال هروک هنا كحراش ردیس هولصم تیه

 كعاطرب هدنب رق هیظاک و ردعض ومر و رمب ژ ) بيلصلا ( رد او عاد

 هدنزو رهوج ( بلوصلا ) رددآ شوقرب هدشزو درض ( تلص ) ردیسا

 هنن رزوا هرکصندکدلیک | هالرت هک رونید هلال مت لوش هلیسهدایز ءا ( تیلوصااو )

 ندنسهل ق بلغت هدنزو ریما ( بیلصلاوذ ) هلوا شار وذ قاربط بوتلوا سن

 رامنم روند هاتو E هدننزو روفصع ) بوبلصلا ( ردیقل ك یاس مات لطخا

 هدنساضق لنص وم ( اب ولص ربد ) ردنآ لحرب هدماش قشهد ) الص رد )سا

 ۱۳ هدنن اوا عا ( بلصت ) ردعضومرب هدعانزو روبص ( بولصاا ) رده رقرب

 یک رک نک رر زما یتسوروای هقا هلی سسک كنءهرمه ( بالضالا ) ردندآ وصرپ هدن راید

 , كید هبنرم ینردق بودازوا یرقوب یند رک كردلپ رک نوا راردا یتدوس یک
 اهدلول ردتل ءاعسلا وح اقنع تدمو تساقاذا هقانلا تبلصا لاق رد هنسانعم قمر وط
 یلصو رونید هنشاط کلی ( یلصلاو ةيبلصلاو ) هدننزو رکس ( بلسصلا ) اهدهج

 یک روهدو واما او ر٤ روند هب هند نالوا نکسک بوتل هلا گلی

 هایرسک كداص ( باقلصلا ) رونی» هیامرخ شعزوق هدننزو ثدحم ( بلصأا )

 باقالص لجو لاقي هل وا ررود هتن رب یرب یراشد اعاد هک روتید یک لاو

 دوی و رونید همدآ نوزوا هدنن زو رفعج ( تهلصاا ) ضعب هنانسا ضعب نسي ناک اذا

| 
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 ۰ ی دوکوا ر اجرک زارو هتکیک هفرا ردق چک دنقوص قریوق

 ۱ وهو هبلص مصق لاقی هدنزو هبنع رولک هیلص و رواک بالصاو نک فا رولک

 | دیبشو كبو یتق تیاغب ىك شاط يغاريط بلصو بجا ىلا لهاکلا ندلنم مظع
 | بح بلصو هدننزو هبنع رولک هبلص ج رووا رییعت روپ هکروتید هرپ نالوا
 باص هل لاقو بسا یا بلصلا رک وه لاقي روئلوا لامصتسا هنبرلانعم توقو
 ۱ ویبشا اشو ردید  عضوم رب هدض را مای نامص هد رق لا لمرو ةوق یا

 بول وا درفم هدنناذاب یظفل نیبلص عقاو هدنعارصم * هاصلاو نیبلصلا هبانقس *

 ییدند نیتمار هدنظفل همار یدنلوا دارا هيس هیت هين نوحا نزو ترورض

 ندتنشدل وا باغ هدنرب ره تیالص تفص بولوا عضوم ییا دارم د وخ اب یک

 تو كب هنسنرب هدشننزو همارک ( ةبالصلا ) ردشغلوا قالطا بلص هننزیره

 سماخا بابلا نم دبالص بلصو یا بلص لاقي ردهنسانعم قنوا دیدشو

 لوقت اتوم قلف یاقو ك ی هتسنرب رول وا یدعتم و بلص قع ایلصت "لا

 هلعج اذا صللا بلص لاق ردهنسانعم كليا رادربو قعصآو ابلص هتلعح یا هتلص

 دوخ ندنسانعم كلبا دنن هجاغا ینبلص كيولصم انعموب هكر بد ح راش ایواصم
 ذات ا بیلص یسهفناط یراصن و دز وخأم ندنسانعم مظعلا نم لدو جارا

 صوصحم هباوسن بيلصتو ایلصا و دعا اذا نابهرلا بلص لاش رد هتسانعم كليا

 بول وا ردصم لصالا ف رولوا شوقنم هللا بیلص شن هکردیعما راج عونرب
 ردیم و زلم یاتعم اک ساتم قعروف ام رخ هزات بیلصت و ردشل وا مسا هدئآ هدعب

 هدنظف) تفللص هرزوا روک ذم هحو رز تف ) بلصلا ( سی اذا بطزلا بلص لاقب

 بلص و رارید هزاعشب هدیس را روند هن رکنک هفروکوا نالوا هدهق را هکر دتغل

 هتنکک هقرا دو هیرسک كمال ( بلاصاا ) هنسانعم كدو رونید هنغای شیورح

 لاق رونلوا رییعت هعسا هکر ونید هننسهض راع اج نالوا یس رد ,بلاصو روند

 دسأربو نستفاضاو دلثفاضا هکرید ح راش ةدعرابف قتلا یهو بلاص اج هتذخا
 رک بل هدیسراف هکر ابا نالوا یسهداز ترارح هده راس تاهماو رول وا لایعتسا

 ۱ ردقل وا دیدش هغ رد هدصفا فولوا هح زآ هردو دندش ترا رح هدیلاص نالوا

 كمالو یعف كداص ( بلصلا ) یمتنا ردقلوا هجون یراضتةم ید كز ءدامو
 نالا بالا نم اص صللا بلص لاقب ردهنسسانعم كلبا راد ربو قعصا هلی وکس

 هيلع تبلص لاق رد هتسانعم قلوا یعادو دیدش یساج كبموعو ابولصم هلعج اذا

 | رسا باض لاش ر اان كلبا نایرنو تاک یاو تدت او تعاد یا ماچ
 aa دو ےک ت قم

 | بما

SW ge 



+ ۳۳۹ 9 

 ههنا بقص رای لداص وواک لابقمو رک كدام روک باق رو وا
 كن هناخ هکرونید هک رد لوش لوق لد روند هکر د نانلوا بصنو عضو هرداچو
 هلوا نوزوا ند رلک ربد الت بول وا بصنو عضو هنطسو كراتاباس و هي ویو ۱

 ابقص هبقص لاش هنسانعم قمروا 43 رم و رول وا ردصم قصو رولک بوقص ی

 ءانلا: بقص لاق رد هتسانعمكقلسک وب ییدنسن رو هل کم ی هبرض اذا: لوالا بابلانم

 كعوا شوقو هعج اذا "یملا بقص لاقي رد هتنانعم كمردکر بو هعفر اذا هربغو

 بیزفو نش هانیه ( تقلا اوت وا راطلا بقص لاش رد هنسانمه |

 لاق هتسانعم قوا نیقن رولوا ردصعو بيرق یا بقص ناکم لاقب ردهتسسانعم

 دض هلفاوا هنسانعم قلوا دیعبو تب رق اذا عبارلا باببلا نم ابقص هراد تبقص
 [ هبقصب قحا رالا ] ثيدملا لوالا یعلا نف دعب اذا ناكملا بقص لاق زولوا

 كلهه.( پاقصالا ) ردتبا هقصالمراج هکرد عفش دارم هنم ب رشو هیلیا یا |
 ردهنسانعم قلوا بیرقو هت رق یا هتقصا لوقت ردهنسانعم قلق بورق هلک |

 هدکدلک هنکلوت بولوا نیش كب هدایص راکش و تنداذا مهراد تبقصا لاتش

 كداص (باقصلا و ةبقاصلا ) هنسانعم هیمر كنکماو كنماند زرد دیصاا كيقصا
 هبقاصم ممیقاص لاق ردیم زال یانعم هکردهنسانعم قلوا هزوب ژوب هلا هسکرب هل رسک

 ( یابقیضلا ) یدنلوا رک ذ هکردهنسانعم باقس باقص و ممهحاو اذا اباقص و
 ندنسانعم عجوب ارهاظ راطع یا ینابقیص وه لاق رونید هراطع هدننزو ینالدیص

 بعقص و هتسانعم لیوط روئید هبهنسن نوزوا هدننزو رفعج ( بعقصلا ) ردذوخام |
 رفعح ) تلقص ( یک وباق و یشید یزآ روند هبهنسن یجلادر و رد, دآ لحررپ ۱ ۱

 یرسک كنهددشم مالو فاقوداص هیلقص و ردیدآ هدلپ ر هدنساصق هیلقص هدننژو

 ردهطا كويرب هدنساذح ایلانا هدزکد قآ هکردیبرعم ایلجح هللا هففحم تح یایو
 لداص ( بالقصلا ) ردعقاو هدنسسهقرا كنآ یسهطاآ هطلام ردلتشم یدالپ هعا

 لزقو روند همدآ ولهرهج ضاییو روتید هناویح و ناسنا روخرپو لوک | هل میک
 یا بالقص سار لاق رونید هشاب نالوا ددشو تضسو روند ید همدا ول رکب
 موق رب هلیعف كداص ( ةبلاقصلا ) روید ههود كکرا نالوا لک الا دندشو دیدش

 هلا رزخ دالب هديب هنطنطسق هللا یکم راغلب یراراید ردد | صوصح

 الاح هکرد نیبم هلدالب سو رکناو هحو هلهبلاقص هدایفارغج بک ردرارونسه

 یسهفاط زاغلب هدایفارغج بتک ضعبو ردندنلخاد هکلوا لوا ید نادغب و قالفا

 كداص ( بلصلا ) ردحورشم ینیدلوا ییرعم ینانوت یایلافثو نیبم هرزوا قلوا
 ق هدشزو ریما ( بیلصلاو ) هدننزو ركس ( بلصلاو ) هلیئوکس كمالو نیمه

 ندین رغب ردنغل رلیتعفو هلی لداص بلصو روند هبهتس نالوا دیدشو تو



 :قلوا راوشد بوالح وک ( باعصتسالا ) رد هتسانعم راوشدو جوک ید وب ۹

 نسج وک بوا و جوک ی دنس رو ابعص راص اذا سصالا تعصتسا لاش رد هثسانعم

 ابعص هدحو اذا "یشلا تبعصتسا لاقت رول وا یدعتم و مزال هغلوا ةد

 الا تعص لاق رد هنسانعم قلوا راوشدو جوک هنسنر هیت اد اص ) ةبوعصلا (

 جوک ا وک كم 4 ) باعصالا ) ابعص راص اذا سمهاللا بابلا چ هب وعص

 قلو لکشم یهنسن رو ابعص راص اذا سالا بعضا لاق ردهنسانعم قل وا راوشد و

 ےک طا لامها تویلشو یراوطرو ًایعص هدح و اذا یس تْعصا لاق رد هنسانعم

 ابیعص راص یا بعصاق دیکرب , 5 اذا لا بعصا لاش ردهنس انعم نل شک سم

 هبعص لاق رد هنسأانعم قل راوشدو جوک یی هتسن ر هدننزو لیعف ) تیعصتنا (

 هعص یتعع هبعصت لاش رد دنسنعم بیعصت هدنن ز و لعش (بعصتلا) ابیعص هلعح اذا ایعصت

 ند) اعتسا و تبوکر هنسانعم نه رول وا قالطا ه ربا هد زو مرکم ) بعصملا (

 ۱۳۳ رد مس یا اب ااو لک
 ردشق وا تیلغت رد رپ لا ۳ هللا! دبع یردار لوق ىلع رداسع ولغ وا های رپ زا

 كنب رلت رطح لیح 3 ذاڪم نداڪا ات تش هال زو هک ) هيعصلا (

 هبیعص و هبعص و ردة ی اح كلذك لهس تش ةبعص و رد هیات هکر دیس ه ریشم

 قالفاخ هک رونیدآ هر لوس هدنن زو بحاص ) تعاصلا ( رد رلعسا نواخررب هقشد

 یحف كداص ( ةيبعصلا ) هلوا لباق هتعارز نکل بول وا نبدح هلغل وا قلزولومو

 ۰ هماع هدنن زو باتک ( باعصلا ) ردیدآ وص ر هدندر وب فافخ یی E وکس كعو

 هدنآ هک ردفو رعم موبر برعلا نیب ( باعصلاموب ) رددآ وص هد ن نی رحم هلا

 ناسنا نالوا كج وك یشاب هدنزو روفصع ( بورعصلا ) ردشلوا ریطع ةعقور

 ( هنعصلا ) ردهنسانعم بورعص هدننزو رفعح هل و ( بنعصلا ) روتید هناویحو

 سهپ بودلسکوت بوطرد یتسانروا كدر نالوا هرجا باق هدشنزو هجرحد
 اذا ةد ثلا بنعص لاق رولوا یک یشاب قج وج ایوک هک زد هنسانعم كليا وین

 كنهسک ليم ردهننسانعم قلوا ضبقنم بولیروو ابسأر روقو اهطسو عج
 فلا ( ینعص ) ضبقا اذا لحرا بنعص لاش و ینیدلوا ضبقنم ندلئاس

 هد زو بارغ هلا همم نیغ ( باغصلا ) رددآ عضومرپ هد هماع هللا هروصقم

 ها زو هخ م ( ةبغصملا ) روثلوا ربع pk هکروشد هنس هط روع هلهک

 ولط هنا هلی وکس كفافو یحف لداص ( بقصلا ) ردهتسانعم قلجآ هکردیفدارمو
 1 دونی معبد راسو هناویحو هن اسنا ا نوزوا بولوا و ا

 ا ےک یش

 IR ) ولا ( ردید آ عضوف رب هدنعو ردیشل ىناعجلا ةهماسح ناو ردسقل

 ی تا O کا ها ی تب RR وی رب او
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 بو روف دوخاي بولیح هلاغف ( هبرمصلا ) روند هدوس یثک ا هکردیمح كنظفل

 مر مع ضعي روشید هاب نالو اعو وشن ندیکی بولهزات اغوا هر کصندکد کس ۱

 ردطلغ دلقلوا مقاو ردهلبا هتح یایو هم یاخ هکدلپرابع بقعلا نم رام |

 زک ذاک ضرالا تبرص لاشو هللا هدحوم یابو مج ردقلوا رب کام نالوا می ۱

 نریشو ذذل رب هیش هک هدنحا بولوا ردق یشاب یدک هک رد هتسن عوار هبرصو ۱

 یو ردندننایولح هداب باعا راردا لکا بوروص یک یشماق کش هلغلوا هنسن

 بوروص ینزوا ولتذلنالوا هدنا بول وا یناق هکر ردیا نایب هلیغمص كحاغا هنوکرب |
 زود یک یسهتخم هرهم هنسنرب هدننزو باشیشعا ( بایصالا ) راردا لک او أ

 ( بیرصتلا ) س الما اذا ابابرصا "یثلا بارضا لاقت ردهنسانعم قلوا قعیاطو
 كبحا دوس یشکاو ردهنسانعم كلنا لكا ینص نانلوا رکذ هدتتزو لیعت |

 دود آ کروند هباق یسهلوقم مولط لوش هدننزو ربنم ( برصلا ) ردهنسانعم |

 یک هیاس هکرونلوا قالطا هنهربص هدننزو یک ( نرصلا) رولیدیفکا
 نطب نوا :هکردترابع ندوی دواب فا لوش نواو یدنا ندضاشوا تله

 یا هدقدلوا كالهو یدیا راردا بیبسو دازآ بودیا قش یغلوق هدقدروغوط |
 رع فلوم یدنا راردنا لکا یعسق لاجر نامه پولوا مارح هنسهقناط اوست |
 ام ناب یدوس كناویح لوا ردشلیا کد ید فاتح لوق کار هدنسهدام |
 ( بارصالا ) ردشفلوا قالطا ىنرص ندنفیدلاق بولوا عقگ هدنرادم هلغلوا مهم |

 هاطعا اذا الام هيلا لحرلا ٍبرصا لاقش ردهتسانعم كمرو هلرسک كنور |

 بولر د نکا هدنوما روک کروند هک لوس دزو تاک
 برص لاش ردهنسانعم كکرب هلتیتخف ( برمصلا ) هنلوا عرز هرکصندقدلردلاق |
 هح رحد هللا همم یاخ ( ةبخرضلا ) عقجا اذا میارلا بابلا نم ارض ىلا |

 لوا ردیلباقم نکعو زاقو هکردهتسانغم لوا برتشم و عبطلافيفخ هدنزو |

 قزنو هفخ یا ةبخرص هب لاقت رونلوا ريعت هفلش و ناوق لب هیسک نالوا هدیم#تم ۱

 هکرونید هنسیتنارط ناتک هلدیدشت كنابو یعض كناطو كنه ( لا ) |
 ك كيم ( ةبطصلا ) رووا رت وبطسوا هه ره هو )۱

 یک هناخ هوهق هدنغلارا وبق كوب ضع روند هنهشن نانلوا رییعت یکسودس

 كليعو یصف كداص ( بعصلا ) ردفو رعم هليا هبطصم هيف كيم رولوا هد رالحم

 وو ردیلب اقم او یال و هک نسانعم سسع روند هيس نیتحو جوک لوکس ۱

 ناسنا سفنلا یاو شک رس بعص و راض یا بعص سا لاق ردە شف تفص

 یا یا بعص سرفو لجر لاق ردیلباقم مارو لولذ رووا قالطا هناوبحو
 ءامساءام نی رذنم ند ع یارماو ردیعما لحرر بعضو روالوا قالظا هن السرا و

u 

 ۳ لوا ۳



 . ادیدش تاص اذا مبارلا بابلا نم ابنهه لجرا بقص لاقن ردهتسانعم كيا
 هدننزو روبص ( بوخلاو ) هدننزو فتك ( بهلاو )هدننزو دادش (باضهلا )

 رود هبدهسک ندا دایرفو هحض پورقیح كب هدنزو نارکس ( نابڪصلاو )

 هحرف رده” نوم كرلنو هلی كداص رولک ناب ىج كنظفل ناب و

 ) هرحعلا ( هدننزو روبص رد بوڪ و هدننزو هلثع ردهبڪص و رد هباش و هدنن و

 روتلسس لغاج لغاچ نکرقح بوانیق ندر هک روند هراکیب لوس هدننزو رک

 هام لاقو ناشیلا دنع ةقفطصم یا هبط نيع لاقى رونلوا ربعت ناغلغاچ هلوا

 _ | یذاو هجاوما مطالت دنع توص هل یا ینالا هبتطصسو فتکک یذالا بص
 زا شورخو ج وم رونید هبهفلاط هلدیدشت كنایو یرسک كنهمحم لاذو یدم كن,رمه

 تبح تاج ربن بایراو ناراکوسفا هکردیسا قتحو عونرب هبضعو ردهتسانعم
 قعشرقیح هدننزو لعافت ( بخاصتلا ) راردیا لامتسا هدنراصوصخ توادعو

 رله زال یانعم هک ردا ساما قعشرواو اوصاصت یا !وبناصت لقب ردهنسانعم
 بو وا ندر كرلشوق هدننزو لاعتفا ) باطصا ]) او راض يا اوبخاصت لاق

 طالتخا وهو ریطلا باتطصا تمس لوقت ردنرابع ندنرللیا ىداغج هللاا عاونا

 فذاوآ نکرربکا هکرونید هکشا لوش هدننزو فتک ( باروشلا بخ ) ابناوصا

 بار وشلا نهم راج لاق هلوا ردا دد رب هدرلا رو هدرا رمط نالوا هدب زاغ وب

 هلنتعف و تک كنارو یخف دداص تلا ( ه راوشیف هقابم ددرب ناک اذا

 یا برصلا اناقس لوقت روند هدوس شهشکا كب هلقمروط قوح هدمولط ردتغل
 یه رقو یب آ یراک دید اثیمادلا مص دارم هکردیععا رجا غعصو ضماحملا نيقحلا نیلا

 هتطحم حراش ینرهخس غبصلاو هداروب رلیدید ردیفص نالیفم راضمچ ردغص
 ۰ ْنوحما كليا ذاا هشونو داز ینعب نوجا دوز ءاضتقالا بسح برصو ردشلیا

 برص لاقب هتسانعم كسک رولوا ردصم برصو رونید هدوس ناثل وا عضو همولط
 لج رلا برص لاش ردهنسانعم كليا بسکو هعطق اذا یناثلا بابلا نم ابرمص ئا

 برص لاقب ردهتسانعم كشك | هلفمردروط قوح هدمولط یدوسو یو
 نقح اذا لجرا برص لا ردهنسانعم كليا لو سحو برملا لع اذا لج را

 برص لاش رد هنسابعم ثكمردتا ثدح سح نو ثمر وی موصعمو لوبلا

 یوصعم فیح هکر دندن داع بارعا هکر بد حراش نسل یصلا نطب دقع اذا نالف

 اضعب هللا هنسن ضباق بویم ردنیا عبط عفد قوج نوجا كمروعم بوتلتوق
 هک ردهتسانعم قلوا دیرص یا درب برصو یتا ردنا ضبقو دقع یتتطب

 هك ا ( برمصلا ) ةبرص هع راص اذا ضرالا تبرص لاق رکذیساک
 بی رص هلیعص كداص ,( بز لا ) روند هب دب وآ ريقح هحرادقم رب ندا رعا یافعض

 تكيرج ول
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 ز حسب بس سس سس سس سس

 1 رسا لاش ew كلدا تم زالم کا بودا نرقو مده هنسیدنک یهتسن رب

 داقنمو عیطمو لیلذ نکی | تصعتم و شکیس هدننزو نس ) بما ( همزال یا

 روند هو رهرو كلاس قوشو ر ذیساک روئلوا قالطا EY ناسنا نالوا

 شک و ط نوص و یزو و هيلا 1و فو و هد رب رب الصا بودیک هنل وب یرغوط

 لاق رونید هبیشک نالوا مد آ یب ک یدنک بولو او وشن ولغواو نویز نوت

 ماکت یک نوم دک یدنک اعادو هلثم راصف هننا غلب ناک اذا بكم وه

 تک و بعع# لحر لاق هد ام هد هلی ھے كناح هدانعم ول روند هیسک ندا

 یردصم یانعف هدنر ره ردلعاف مسا ندیاحا یس هک سم ویساو هسش تدح

 کروند همولط هنوک لوشو روډ هنو هدنزو مرم ( تکلا

 يو هک ایوک بم ةبرق لاقب هنمو هلاق قاب كوب و لیقو یون اشاج هدنرزوا
 تیععمه و مده ( بحاصلا ) ردشفلقبحاص اك١ هلغفلوا اقا ب ويل ردیک هیلکلاپ
 روند هناویح و ناسنا نالوا داقنم نکیا تصعد و شک ربو روند یک نالوا

 ىحف كداص ( بلا ) ةبوعص داقنلا ليلذلا ىا بحاصم و بعم لجر لاق

 ےک ح وذلا بم لاش و دهن ی شاتعم كمزو یسیزد E لوکس كناح و

 بحاص ههنسنرب ییهسکرب هل سنک كنریه ( باصعالا ) هێلس اذا ثلاثلا بابلا نم
 كليا هکنو ظفح و ابحاص هل هتاعج ۳ ok یا هیت ا لوقت RA و

 بلس یس هزه هک رد هنسانعم كليا عنمو هظفحا اذا ان الف با لاش رد هتسانعم

 ی” ر

 ( باعطصالا ) بحاصا ذراص اذا لج را بجا لاش رولوا نوعا تروربص

 راب هلزب یربو هظفح یا: هبعطصا لاش ردهنسانعم كليا ظفح هدننزو لاعتفا

 بحك اذا موقلا بعطصا لاق ردنوحا تکراشم هك ردهنسانعم قلوا مدمشو
 هلبسق رب دعس نب بح ردندیماسا لوکس كناحو ىه كداص ( بک ) اضعب ممضعب
 ردندنلاجر هلق لوا یعلا ثعشا ندا رعش رد رهنشم هلیسا یدنک یهر هکر درد
 | بلک یرکیدو ندنس هلق هلهاب یر ردنطب کیا هلی كداص ( بک وتب )
 رضا ( بحعالا ) ردیسا لجررب هدنزو نالس ( نابعج ) ردبعدنم ندنس هلق
 ۱ روئلوا ریبعت ليج هکروند هرقشا نالوا لئام ت یری رق کر دیقدار و هدنزو
 ردهنسانعم ایعسا قالوا هدننزو لعفت ( بلا ) رضا یا با س رف لاقت

 مان نورحو رهنسانعم مدبهو رای ( بحاصلا ) نسي یا انم بک وه لوقت
 هدندر وب یسهلسق ریشق هلیعف كنا-و كيم ( یا ) ردیسا كنآ رب ندنلسن سرف

 ۳ باڪڪ وه لوش رد هنسانعم داقنم و حیطم هدنن زو با رحم ( باععم | ( ردىدآ وب ز

 دایرف بورقیح كب هلیعف كنهمحم ىاخو كداص ( بلا ) داقنم یا بح اعا
 حح سس —— س سس تست سس سس
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 مه هل رد هنس اعم قلوا یحاص مدمهو راد و هعنم یا هوك لاش وولوا نوعا



 تبنص لاقب ردنرابع ندقلوا هتفیشو شاع ناجو لدزا هک ردهنسانعم كلیا تبحو
 ( بصلا ) یوهلاهقر وا هتقر وا اور عبارلا بابلا نم ةبابص لجر اب هيلا

 ردهبض نوم روند هب یشک نالوا لو هفش 1 قشاع هل ددشت كابو یحعف دل داص

 هدننزو پابخ هبا ددشت ی رب هدننزو ریبز ( بیبص ) هباه»

 ا ا ااو را رب مپ مح اب صوصن هتاف بالك ون
 لاو هقرف اذا *یثلا بصبص لاق ردهتسسانعم كلعا هدننکارپ هدننزو هلزلز
 لاق ردهتسسانعم كليا لعمضمو وعو الام وا اشیح قرف اذا لحرلا بصبص

 لاق ردهتسانعم قلوا هدنکارب هدننزو لزلزت ( بصبصتلا ) هقحم اذا! هبصیص

 تصبصتف هبصبض لاق ردهنسانعم قلوا لعمضمو ومو اوقرش اذا موقلا بصیصت

 تضبصت لاق ردهنسسانعم كليا نارذک یتعاس رثکا كنهعک و قاف هقح یا

 ماذقاو تاو هرزوا هسک رب كمدآ رب هدصوصخ ربو هرثکا بهذ اذا لیللا

 لوقت ردهتسانعم قلق الیتساو تارح کا لصتم یعی قلو تدش یسالیتساو

 دهتسانعم قلوا دتشم ترارحو دنالخ و هن ارج ابلع دتشا یا نالف انیلع بصبصت

 اخ دوو تاطیط ( باصیصلا )ادخل اذا ربا بصبصت لاقش
 نایک ود ندهتسن رب لوق ىلع هنسهیش كیهتتسن رب و ,ووند هثیش نالوا

 هدنریسو یعس هکرونید هیهود نالوا مادقمو دو یوقو روتید هبیدنک ود
 تناخ سج و صابصب یا باصبص سخ لاق هيل وا یتواخ رو روتف الصا
 هدشزو بغبغ ( بصبصلا) روند هب هود نجا وص نوک یحد رود هاب رسک

 روند هثیش نالوا دیدشو ظیلغو هدننک هدرلنو هدننزو طالع ( بصابصلاو )

 هکر هلی كداص ( ةبلاو ) یرسکو یحف كداص ( هباصلا ) یک قرموط
 نم ابو با هب لاقي ردهنسانعم قلوا مدمهو راي بودا تفلا نسح هللا
 كلاب باتو داصلا مضب نابع و بیحاصاو باحا مهو هرشاع اذا میارلا بابلا

 ردشلبا زاحما طارفآ هنب هدارو فوم محل بو كلاب با و میفلا ةباحتو

 كاج بیحاصاو یک خارفاو خ رف ردیعج كبح باحتا ةروک هتنایپ هد راصب
 هے رنک داص باتو یک نابشو باش ردي تام لاو ردیچب
 3م لصالاق و یحف كل داص هر ات و یی ک عایحو عیاج ردیعج كبحاص

 ردیعج كبحاص هلیحف كداص هراعګ هدهناپو ردشغل وا لامعتسا هنسانعم باحا
 كيحاص بو ردموسم ولد ردق و ینیدل وا هلاعف ی كلعاف یربغ ندنویو

 بحاصمو مده هتسبدک كندسکرب ( باععتسالا ) یہا یک بک اردو بکر رادیعج

 دوخ نەسك رب و ةبلا ىلا هاعد یا هبصتسا لاق ردهنسانعم كقسيا یتسلوا

 یدنسن رب

 .قشع هلبلق ترارحو شزوسو تقر ینعی اوه تقر دوخای كليا وزرآ هلیهجو
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 رووا لایعتسا هام شا لک وص یغ وط هب یعاشا لدرب 5 یر بص و 0

 لاعتسا هن سانعم كليا لععضمو وحمو ردعا اذا یداولا ف لجرلا بص لاقب
 هدننزو لاعشا ) بایصثالا ۱ قع ادا لوهعا هاتن لھ یا باص لا رونلوا

 ردهنسانعم كک ود هدنازو لعفت ( بصتلاو ) هدننزو لاعتفا ( بابطصالاو )

 1 "دبصاا ( نوتلما هسقن ك کو عواطم د رک بصت و بطصاو بصناق هبص لاق

 هنسن را نوسلوا ماعط روید هب هنسن نایک ود تساه ( بلاو ( هدننز و هبق

 دوخای راروف ماعط هن رزوا هک روت ذ هه رفس هبصو هنسانععم بوبصم نوسلوا

 هيف ب وصعم یک ی حو وربتالک و تیس یصیو هبط رود هب هنسن یسهلوقم ه رفس

 لوق لع رونلوا قالطا هنسوروس ناویح یسهلوقم نویقو هودو 2و هنساثعم

 نالوا صقا ندزو ندنسزح هود هصاخ دوخاب ردق ااو قرق نفاق نوا

 هلام هحرادقم رو رونلوا قالطا هدهتعاجب رب ندناسناو رولو قالطا هک ولب
 روند هنس هيقن هنسن یسهلوقم دوسو وص نالف قاب هداناو ضوحو وون وا قالطا

 a س هيب تاتتسا قم دوسو نالو هدب اق د و هلع كداص ( "دیابصلا ۱

 دیش یا 2 ی هبص ءانالاق قب ام لاش رونلوا ربع كزكود رب هکروتی |

 تساصت لوقت ردهنسانعم كمحا یهیش نالق هدیاق هدننزو لعافت (" بباصتلا ۷

 هب یعاسا ندرپ کیا كلوب دوخای كرم نیت ا ( هتابص تفرش یا ءا

 هغاربط و هموق نیا بوق آ یرغ وط هیعاشا ندهیو روند هتلاج یسا یرغوط

 رولک بابصا ییج یک. لو ربابو یسیدنف اوص رود هرب هکناو شیاآو رونید

 لب مه ( بابص الا ( ضرالا نم ردحا ام وه و بلص ف یشم لاش هدنن زو بابحا

 لاقب ردهنسانعم كنا یک یدنق آ یرعوط هیعاشا ندر ند :دکناو شینا ها

 فر هک ردپبسا رفصع هدننزو بیبح ( بینصلا ) ف اوذخا اذآ مولا بصا
 هک روند هتوطر نانلوا ریبعت وغاربقو ردفو رعم ثابت یرلک دتنا ریبعت رویصا "

 یک مد رووا قالطا هناق بیبص و راغای هدهامرت اص وصخ هد رل وک شیق

 ردید آ رع وب هش هفدسو هنسانعم قرع روال وا قالطا هر ناقح ندهدوک و

 هنبوص كنغا رپ مصوصو ردروپشم یکم ءانس ردلپسم تاب یفورعم هک ردیعما اتسو
 رلردا باضتحا هد هلکن ] ناوسن هکر د هنسن ر هيس هبهععوو ردیس دنقفص هک رونبد

 عو رو ردهو یرزمرق فو رعم هک روند هت سا نقص ثنغارمپ مش نعي مدنعو

 دیجو صلاخو هنسسانعم بوبصم ءام رونید هیوص شک ودو ردیعما هیوب یزعرق

 فيسلا بيبصب هبرض لاقي روند هننایو هنجوا كجو روتلوا قالطا هلاب العاو
 ( ةبابصلا ) ردهدننزو ریبز هدنوب لوق ىلع ردیدآ عضوم رب بیبص و هفرطب یا

 ترارحو تقر ىنعب قوش تقر لوق ىلع كلا وزرآ و قوش هلیعف كداص
 تب
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 یک یا ندري زود و كکود هبیعاشا لند رقو ییەنسم راس درک و وص
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 دارصو مغو درب هدق یا نابیشو بیشا مو لاق ردیتبم هنغتدل وا ضاپ نیمز

 كناتش هک ردیمسا كبآ کیا هتک كم نامو هیرسک و یف كيش ( نابیشو )
 یور ندنتشو مث هدریآ لوا ردیات نوناک و لوا تر رولوا هدنآ یتدش
 یسرب رددآ هدو کیا نابیشو ردشفلوا قالطا هلکن ریک هنلکش رادتخاو ریپ نیمز

 دجا ماماو دج ماما هک رد ح راش ردلهذ نب نابیش یرکیدو هبلعث ی نابیش
 بایشلا نب هللادبع ردندیماسا هدننزو دادش ( بایفلا ) ردندنلاجر كندلیق یعنکیا

Ee,هر هصت شک وو شاروا هدنجوا كيما ءلرمسک كنينش ( بیشلا )  

 نالوا رهاظ ندنغادود نک رحا وص هود تبشو ردد آ كغاط رب بيشو روند

 ( نیببش ) ردندآ كغاطرب هدنراید سادنا هلیرسک كنيش ( هبیش ) رد هناکح ندنوص
 ردندامسا هدننزو هرع ( هبیش ) ردد آ هی رق رب هدنن رق یسصم ءرهاق هدننزو نیئیس

 ردشفلوا لست هنبدالوا كن آ هبعک باب حاتفم هک رد هسک لوش یا ناقع ڻ بش

 هک ردیعما كغاط رب ره دم هب و ردوسم هشرش تس تباح هلاک رح یج

 دج دعا ةبيش هک ربد حراش-ردداا یردلنا بیش واو ردهلاوح هرزوا هوره

 4 وک هدنندالو نبح ردقل بلط)ادبع نالوا مالسلاو ةولصلاهلع ىلا

 دملا ةبيش هلتفاضا هنظفل دج هلغلوا یحانص هديج قالخاو بولوا دیبس یوم

 بیاشلا ن رکپ وا ردندامسا هدننزو براش ( بیاقلا ) یهتنا رلیدلوا بقلم هلرب

 ردزشیا تیاورو قلت هفیرمث ثیداحا رازب ندنباحا كنا هک رد فلم ردندنیئدحم
 كب ندتش اي ندوص هلي كنمزمهو كداض ( بأصلا ) « لميا داصلا لصف ۶

 . نم بثص لاقي ردهتسانعم قلوط یک مولط بوناق یک کرک هلکمجا قوح
 لا ردهتسانعم كفلهک مس شابو ءالتماو یور اذا عبارا بالا ن ایاص باشلا
 دیسک نجا قوح كي یوص هدننزو رعتم ( باصلا ) هأوص رک اذا هسأر بص

Eرول وا رییعت و روتید هتسهط روج تب وهرپ هدننزو هارغ ( ةباوصلا  

 كن مه ( بأصالا ) هدننزو نابرغ رولک نابنص و هدننزو بارغ رولک بآوص یج

 ) هب وصلا ( هیآ وص تک اذا ا بأصا لاقت یی تل هک یس شاب هلل رسک

 هدنزو با رغ ( بتاوص ) رو لالع هنحا 4 روشد هرابنا هدننزو 4ح رح

 هلدیدشت كنابو یخف كداص ( بصلا ) ردندنیعبا باوض نب هيب ردنديماسا

 اذا لوالا بابا نم ابص هو و ءالا بص لاقت رد هنساتعم كکود ی هنسن قیویص

 باب یسدعتم هک رد حج راش بصف هبص لاق رول وا مزال هنسانعم و و هقارا

 كف و بص هک ردشلبا نا همسر و هدنریسفت بغارو ردندپنا باب یزالو ندلوا
 درک ردعا ندنسهلج بص نکل رد هتسانعم تكکود یسهلج نسو عتسو تکشو
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 هلا ړل یار لا ) ضعب ف هصع لخد اذا مالا ںےیھشت لاش هلوا

 كنحاغا امرخو روند ه یراق هح و نالوا هدرولناسو هس كب هدنزو هبطصم

 هدرولناسو یی »تب وک ق# ( برا ) روند هص وح كحوک یراک دریوح هند

 هدنییحاون هبصق مانصلاخ هدنسیفش دادغب هلیعف كنيش ( نابربش ) روند ۵ یشک

 لاقص و جاص هلیحف كيم( بیقلاو ) هدننزو بيع ( بیشلا ) ردیدآ ق رب
 بیشی هسأرب باشو لحرلا باش لاق ردهیانک ْندقماجوق هک ردهتسانعم قمراغا
 هضایو رعشلا هدنلوق هضایو رعشلا بیغلا كفلوم هرعش ضي اذا ابیشمو ا

 قرح هدهخه ضع ردصوصحم فطع هک ردندللسق ههجوو دیز نبا یترابع
 هناي هد راصب كفل وم هیفلوا تافتلا اک | هلغلوا موسم هدنناونع هضای وا هللا دیدرت
 هنسانعم قمراغآ لاقصو جاص ردراردصم هرزوا روک ذمهجو بیشمو بیش هروک

 / قلراتخاو كل رمد تبشم و رد هثس ًانعم قمراغا لاقص و حاص بیس هکیدت| یعصاو

 یا * بیشلا هاش دق سأرلاو * رعاشلا لاق اک ردنرابع ندقمراو هنس هک و دح
 رداربع یظفل ابیش هدنسهع رک هالا [ ایش سأرلا لعتشاو ] ویشاو بیشلا هضیب
 یک بیشمو بيشو ردهدنکبس ابيش سأرلا باش رد قلطم لوعفم شفح الا دنعو

 : ییاقص و حاص هدننزو رجا ) بیش الا ( یهتآ هل اه رولک ید هبیسش یردصم

 دراو ءاییش هدشوم عل ردق و یزو ءالعف ندتفص و روشد دیک شهراغا

 رلیدلیا افتک | هلا ءاطعش هدشوم هک رید حراش ءابیش ةْأرما لاقب الف ردشمالوا

 لصالایواو ردئرابع ندفافز لیل ینیدلوا هتخود كسورع هک ءابیشلا ةلیلو یهتا
 قالطا هدهنسهصک رخ آ كآ ره ءابیشلا ليلو یدشلوا دارا هدنسهدام بوش هلغلوا
 و هرزوا ءالعف نن نکل ردشلیا تس هرزوا قالطا یو" فلوم هحرک روناوا

 یطالتخا هیآ ربش كقاس ریش دوخاب هنلط كرون هک رولوا درام ندیوش ید
 یدورو بیشا ندروبرم باپ هک رد ح راشو رولوا ینبم هطالتخا تهج رب یک

 4 نولوا ع وسم ندعبار باب هشم تفص , هع“ ر و ارز رده رزوا سايق فالخ ۱

 هل لا دع ندنلببق بويع قبیش نکل ردطورشم هکلیا تلالد هبویعو ناولا

 رک ذیساک رونلوا قالطا هنوک یلتلوبو قوغوص بیشاو یهتنا رلیدید بیشآ هدنتفص
 هسأر نزلا بیش لاق ردهنسانعمقعراغا یلاقص و جاص هدشنزو لیعف ( بیپشنلا)
 باشا لاقب ردهنسانعم بییشت هلبسک كنءنمه ( ةباش الا ) هضی یا اییشت هسار و
 یایو یم كني ( بیشلاو ) هل رک كنیش ( بیشلا ) هبیش یتعع هسآ رو فتا

 لجر لاق ردراعج ندنظفل بشا هدشزو بک ( تاو ) هلیخف ك

 ولتلو هلنوکس كنایو جف كنيش ( نابیشلا ) بیشو بيشو بیش موقو بیشا

 یو ر بوغای یسلوقم راقو وغارق اد اع یک. بیشا روال وا قالطا هنوک قوغوص



 نالا یا ةبابشو بابش یاقس لوقت رد هنتسانعم باهش هلیعض كنيش ( هیاهشلا )

 هتس هلعس شن 1 نالوا ناش> رو عطاس هدنزو باتک ( باهشلا ) ءام هاتلخ یذلا

 عنم هدن راک دتا د وعص هناععآ نوحا رابخا قارن سا نیطایش وذ حراش روتید

 زدلیاکا قلخ ردشلوا بلا هدنسهحرات شت 2317ش یرط دایر كنهکیالم نوجا

 هدلاصعوروما باہشو هالا [ بقا هعیناف ] یلاعت هللا لاق راردبا رییعت هقآ
 ا یالقا دینک انو تيلو راذکراکو ذفانو "یرج یک نتآ همش
 رولک بهشاو هل سکو یعض كنبش رولک نابیشو یک بتکو باتک رولک بهش

 اضاب هکود هنسنانعم قاوا بهشا هدننزو رارجا ( باییشالآ ) هدننزو بلک ا
 بهشا ناک اذا ابابیشا سرفلا بهشا لاقب یدنلوا رک ذ هک هتن ردقلوا قآ قتارف

 یرارد تهشو یدنل وا کذ هک ردیعج كاهش هدننزو بتک نت ( بهقلا (

 ندنآ رهو ردهرایس هعبس دارم رد را بک کت نالوا قارب هلسهدایز هکر دهنسانعم

 و افق بح )رنضی لابل دارم قالطا بیش هیهصک جوا
 ني نامت a رذنلا ونب هدشرو براقا ( بهاشالا ) ربیدآ عضومرب

 ردشف وا قالطا هلغلوا رلدو پوجو ضايي یر)ء ه رهح ردیشاپ رقا كربمأ ما رذنم

 هلا توبش هدناد رفع ردیذآ رجش رب هیبیش هرجش مان مام هلناعف ( نابهمنا )

 نالوا ریبعت ییرک هدننزو رهوج ( بهوشلا ) ی بوت رخ هکز دریم
 قوغوص ا یسا ی هنسنرب هدشنزو بربض ( تهشلا ) یک ذفنق روند هروناج

 بابلانم ایهش درملاو ارطا هیهش لاقب رد هنسانعم كليا رییغت ینکند هلغلاچ

 باود كسا ا نالوا قاروق و قلستیف و هنول ربغو هحول اذا ثلاشلا
 موقلا ةنسلا تیهش لاقب ردهنسانعم كمروکع بو ربق .ندقلجآ ینرلیشاوم و

 لاقت ردهتسانعم لاصیتسا درج هدارو ابف بدلبا ةدشل مهلاوما تدرج اذا
 یرزوا هک رونلوا قالطا هغاط لوش بهش و مهلصأتسا یا ةنسلا ۱

 ینداو هدننزو لیعفت ( بیهشتلا ) هنیروک یک نیيس بق هلکع رو بوصاپ راق
 درملاو ارطا هببش لاقع كلا رییغت یننول هلقمروا قوغوص دوخای ینا یب هندن رب
 روهظ لودربذ ندنلص كنآ رفیآ هلبرسک كنهزمه ( باپشالا ) هبهش ىنعب ابیهشت

 بيلا هلدلو اذا لعفلا ببشا لاق ردنوجما ترورهص همه هک ردهتسانعم كلغإ
 قلوا شوشمو و قشراق هدام ۳ هدشزو هحرحد هلی ( دبعهشلا (

 یدو هدنزو ج رحاب ) یعهشتلا ) طالتخا یا ةبڪهس مالا لاقب رد هنسانعم

 راوشد یهظنتو لح هک ردهنسانعم وأ لاتو طلتو زراہچ صوصخ رب

 هلوا

 ٠ كنغارف ردنراح ن سيف ىا كلج لاق ءابهش و حالسلا :ریک
 2 کیا هک رودرا قالطا هدوس.لوش هدبنزو باص ( باهشلا )
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 رددنرا تفت هنغیدنل وا قالطا دهم وقرم "دلیل هلتتسانم لوا هلکشد 4 یراق هحوق ۴

 دجک لوا هک اب وک هکر د_ثاوا بهاذ هنغیدلوا ءابوش ییعب یواو لصا فاوم و

 یسهفطن كجوز  NRهدساساو ردینیم هتسانم قلوا طاتحم و بئاش هنس هفطز

 ندا E یشا ندنغدلوا هیهاد بس اک لوا هک ای وک هلغا وا موش كوا بیس

 هس و ع نکل ردینبم هنسهظحالم قلوا ءابیش لاا ف سور پوراغا یرلحاص

 ینیدلوا قاب هایش هکرید جرتم و ردراکرد ینیدلوا هک فطلا نددهک لوا
 هدهرونزم لل قزهلوا نسنرع زاج هلنفلوا قالطا هتشههک رخآ كربش هدنروص
 كنپش ( بئاوشلا ) یبتنا ردپراکب بشرخآ تكسورع هکردلقح قفلوا قالطا

 هبهنسن یسهلوقم بو" روند هسات رکو هکلو رح ردیعج تانا یف

 ساندالاو راذقالا یا هنع بئأوشلا لازا لاش .نوجغيدلوا طلتم بوڈالي

 روند هغلق نالوا قتمارف حاج هدننزو هعرح ) هبهشلاو ( یف ) تبهشلا (

 عیارلاو سمالنا بالا نم ابمشو ةببش بهشو بهش لاق و یک یول كنآ ریق

 و رو زم نول ردقلقآ ندا لا هایس هنغلارآ نعپ داوس هعدصب ضای وهو

 مسا هبهشو ردصم بهش هدحایصم نکل رونلوا ريبعت لج ربقو ريق SUS و

 نالوا هدر وز نول ( بهاشلاو) هدننزو رجا ( بهشالا ) ردموسم هرزوا قلوا

 دوسو راربد بهشا هلآ ربق نالوا طاع داوس زار دنضایب هک رود هش

 | كنخه رق هدیسراف رارید یساط رق بهشا هیلوا یداوس مه هکه آ نالواریبعت رق

 فدصوید هرنعو رربد هم رح هدیسراف روند قرزا ۳۹ رق یرومدو رد راک دد ۱

 ولط و راق ا"داع روللوا قالطا هنوک قوغوص بهشاو رارید بهشا ربتع بودا

 بهشاو دراب یا بهشآ مو لاق هلیهظدالم قلوا ضاب نیمز یور ب وغات

 ماع رونلوا قالطا هشيا نالوا راوشدو جوک تیاغب و رونلوا قالطا هئالسرا
 نالوا قتم زون ینعن نالوا لئام هتضای نولو ردیمسا لحر رو هلت هبهشا
 ( نابهشالا ) ردشش وا رک ذ ینیدلوا فصو هدنو نکل رول وا قالطا هربنع نالوا

 ولتضخ وولت وطر هناا هکر ونلوا قالطا هب هنس قاروق ییا لوڈ هیس هی هش

 قلتیق لوشو رديت وم كبهشا هدنزو ءارج ( ءابهشلا ) هلوا شهرک هنس رب

 قالطا ید ءاضیب هیلوا ر"! ندنابنو رطم هدنآ هکروتلوا قالطا ههنس قاروقو
 لاش رد هنانک ندنسل وا ضاپ یشا ندنتسوب نیمز یور بویلوا یراضن رول وا

 روند: هه یک یشید نالوا لج ربق یکن ر ءابہشو رطمالو اف ةمنخال یا ءابهش ةنس

 Rh رکسع لاوس ءایهس و روئید ءایلم هب وی یشید نالوا هدرولزم نول هک هن

 هوا قرض هفت ابا یسهجو تواوا ۲ میظع هدنناذ هکر واشد

 ږيظع یا ءایهش 1 هبینک لاقب هلیبسح قلوا نایامن یراهمنساو تالآ ضایو هایس



BEرو ی  

 ع ها ا نف ( باغتشلا ) رونبد هبیشک نوزوآ ھر ک كش
 اا روند هثلاد ح اغا نالوا هنوک لوا و هناغروا و هپا نوزوا هحاو ردیفدارم و

 زاد هتنش اتعم باغنش هدنش و روز ( بوغنعلاو ) هدننزو ذفنق )تا عنعلا )

 نالوا هدرب بوغنش و روشسد هاویح وباي نوزوا دحا بغ ش ضعبلا دنعو

 دواو و یحف كيش ( بوشلا ) ردیجما شوق عونرب هدننزو راطنق هل رسک
 باك ( بایغلا ) ردهتسانعم قمردش راک بوناخ ها ك ی هتسن رب هو

 بوشو هطاخ اذا ابایشو ابیش بوشپ ٴیشلا باش لاقب ردهنسانعم بوش هدننزو
 - هتمو نوجغيدلوا طلت هنسن راسو جرب ردرذصااب هيمس رونلوا قالطا هابروح

 کروند هنس هعط رخ بوشو نیلالو قرال یا # بور الو بوش هلام + لئلا

 یکدوسو وص روند هثیش ن لب ربدشزاق بولیاف ه رحا هنسنرو روتلواریبعت قمو

 حور روس د وخات قفلوا ۳ نه هب هب شا هک تفاتخم لسع رونلوا قالطا هلا و

 رب بوشو نللاپ لسعلا يا بورلاب بوشلا ءاقس لاق ردینبم هنسهظحالم قلوا

 رد هنسانعم قمواص بودا عقد هللا رسی هجو نددنک ییهسکرب دوخای یی هنسز
 ا و لاعتفا [بایتشالا ) لا مف هنع حذف و عقاد اذا هنع باش لاقي
 "یا ب تانسا لاش رد هنسانعم ا بولیاق هدشنزو لاعفنا ی

 کاوون هنفالغ هشیش دایعف لواو و را تیم ( بواشلا )طلخا یا تا

 اش خم رردنا چو یسهلوقم قدرب رولب و هرو را هتحا بودا ج7 ند ريصح

 هلن رسک < كواوو یحف كيم رولك بوادم يح ردب علوا قالطا ینیم هتشدل وا

 ندتلاح نمضتم یطیلح و شغ هکر دهتسانعه هعیدخ و کم هدننژو هوت ( هبوشلا )

 ی هتسن رب دو هدننزو لیعفت ( بیوشتلا ( دععدخ یا 7 هب وش A لاق ردب رابع

 عقاد اذا ابوشت هنع بوش لاش رد هنسانعم قمواص هللا ریسی هجو یە 1 را"

 هدندالب دج لوق لع هدهمرکم ۀکم هدتشزو هیات ( هباتش ) ) غلاب مف هنع حضفوا

 هروک هناي كحراش رد دآ هلبقرپ ندنع هدنن زو ناحر (نابیش) 0 كغاطر

 هرکشندقد لوا بلق هناي واو ردنیعلا یواو کدو نالعیف ردنا ويش لصا
 كسو ص ردند ع تایلطصم هدنزو ءا ج ( ءابیشلا ) ردشفلوا فذح یسیرب افیف

 ول هیدجک نغلو هلازا یرکب هک دن لا تسو هک ترا زا یر

 تیغ اذا e ةیلب و ةفاضالإ ء يش ةليلب تتاب نولوش راربد هرج

 بولوا بلا یسک فافز ییوز هرزوا سو یتعب اعاده ریل اهسش ىلع

 ررید ةرح ةليلب تتاب هنيا شهیلیا هلازا ینتراکب کاو هنس ردنا ها زا ینت راکب

 شمراقا یحاص ءاییش لصالاق هکردشلیا داربا هدنلید بیش ییهدام وب یزهوج ا لالا هروب ارا شرد بش دام و يا
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 رد و نالوا خاو رد هندانعم نوش هلا همغه یاخ ) شضلشلا ( مدفیآ تی لحر

 یناصو هحاو رادباتو اردنآ یک وا لر شید هلیعف كنونو كنیش ( بنشلا )
 ءرهطقن قالراب ضایب شا نالوا هدراشید لوق لع. روند هنفل راومهوا فیل و
 كنبحاص رونروک یک يزعا حج هک رونید هنکنلنکسک كراشید دوخاپ رونید

 لاق ردهبانعموب ید برغ هک تن ردشمالوا هدوسرف زونه هک رولواندنسلوا جک
 برغلاک باینالا ةدحوا امف ضي طقوا هوذعو دربو هقرو ءام یا بش هرغث ىف

 بابلا نم ابنْش لحرلا بنش لاقب رولوا ردصم هدانعم و بو راشنملاک اهارت

 رجا ( بثشالاو ) هدننزو ريما ( بیئشلاو بناشلا ) بنش هر ف ناك اذا عیار

 هدننزو ءارج ( ءاینشلا ) روند هیشک نالوا هرزوا موسم فصویراشید هدننزو
 ةيسيلما ءاینشو ردیرظ وم ردیتپاور هبوپیس ماما وو هللادبا هيم ینوت ( ءایشلاو )

 نیکنر نامه هرجا یرشق هک ایوک بویلوا کدرکح الصا هکرونید هرات یراکدید

 نیس. اوه رولوا ردصم كلذک هلنیتعف بنش و رولوا شفلوا عادا ریش بآ
 نیت بنشلا ( د رب یا رو رذا بالا نم ابنشس انموب تاش لاق هتسازنعم قلوا

 هدننزو هعرج ( ٌهبنشلا ) روند هاوه نیرسو هنوک نیرس ( بناشلاو ) هدشزو
 فیطلو بیط هدشزو براشم ( بناشلا ) روشید هنتلاح كليس ردعسا ندنآ
 ید رفم یک یزلرهآ بییاحم هتسانعم هبط هاوفا روشد هللرعا نالوا نربش و

 ی جاچ رددآ یرعم ثدح رب هدننزو هبورع ( هوبنش ) یک برقم ردبنشم

 ناهفصالا هیون ناتفمو نب نخ ن دجو ردها .تیداعا
 هادی ن دعو هبوبنس نی هاربا نا مساقلا نب ییعو هیوبنس ن د رق وا و

 نی نج را دبع واو ردیحاص كاتک,ماب نیمرالا تن که ونش ی
 هدننزو روبنز هلا همچم یاخ ( بوضشلا ) ردرلندحم رد هلی كنيشوب هکهبوینش
 کروند هن رپ كکو ولف رط ییا كني رغب هد هقراو رود هاب ی كفاط

 هنر یر كنب رلکک هغر وکو ا ناک ندنساج ییا كنهقراو رونلوا رییعت یاب زوما ۱

 ( هبوحشلا )روئلوا رببعت ه رهم ةکرونید هکک یرموب نالوا هدعضوم ینیدل وا لصتم
 ) یخشلا )روش هنس هب كفاط هد رلز وب هل رسک دیش ) باطشلاو ( هلاه

 هدننزو رفعج هلا همحم یاز ( ب زبشلا ) روند هیسک نوزوا هدنزو بخش

 ردپدآ عضوم رپ هدشنزو روفصع ( بو زنش ) روید هئیش نالوا دیدشو بلص
 عضومرپ هدهیداب ردتغل هدننزو ذفنقو هدننزو ب زنش هلا هم یاظ ( بظندلا )

 روند همدآ ولیو نوزوا یقشقای بوخ یادناو هینب هيف كنبش بظنشو ردیدآ
 هدنحما هک روند هروقح یرک دا ریبعت زای نالوا هدنرلفورود ربو هد رب ضعبو

 ۱ ( باعنشلا ) ردیسا لجررب هدنزو رفعج هلا هل نيع ( بعنش ) هلوا وص ||
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 هل هتسن بعص و ج وک هلتسن یای كلذک ( یرفشلا ) فنعلاب هذخا اذا هرس

 جرحدت ( بزغشتلا ) هلوا قشالوط لوب هکروندء داوص و هبهمزایا لوشو روند
 اموبهق توا اذا یرلا تبرغشن لاق ردهنسانعم كعما قشالوط لی هدشزو

 هزالو ر هک روند هنغوبح و هنخاش جاغا لوش هدنننزو روفصع ( بونغشلا )
  بونغش هدننژو ذفنق ( بنغشلا ) ردیسا لحر رب توتغش و هل وا كزات و مرو

 ردقورعم رعاش رب بنغش نیا رددیماسا هدننزو رفعح ( بتغش ) رد هنشانعم

 بنعضم ردزاج هلرسک كنون و هلیخف كنو و كنيش و یمض كمع ( بنغشل 9

 , Eىحف كش ( بقشلا ) بنعشم یا بنغشم چ لاقت یدنل وا کک 1

 لوق لع روتد هرب شوب نالوا هدنغلارا كغاط یکیا د یو .
 هک روند هغالتحو هغووقو هغیرپ نالوا هدرا برص كزهردو رزرو كعاط
 بالک رولک باقش یج رروندنا و راش وف 3 هدنحا رولوا كچ وک ندهزاغم

 هدراریهلوا یرنکا هدننژو هننعرولک هبقشو هلي كنيش رولک بوقشو هدننزو

 رک كنبش لوق لغ هلنیتصف ( بقعلآ ) ردیا ابا یسهلوقمناغطو شوق مرق
 ح راش زد هبقش ید رقم رول وا هی هنر یباغا ردس یر رددا ریش عور

 مدروک هدنرل خا هرد ضعب هدنع رولوا تبا هدنلابج ناتسب ع روب زمآ رجش هک ريد

 ( ناق وكلا ) رونید هتخنرط بكر مو رطاقوتآ ناونایو شیککورونید هی یشک ولیو
 بیا کا هک ردح اغا کیا نالوا E و هدنک وا تن رس هود هايس نم هات

 باعا ( باقشالا ) ردیسا هرقربو رددآ شوقر, هللاعف ( نابقشلا ) رولیراص
 هدننزو رفعح هللا ھل یاح (میعقس ) ردعضوم رب هدنبرق همرکم هم هدننزو

 هحوق لوش هدننزو لج رفس ( بطعتشلا ) ردیدآ عضوم رب هدنبرق ماش قشمد
 ترد لوق یع هلوا مظعو یریا یک یسراپ نوطوا یرازونو هک رونید

 ندنرلهک بطح قش هلک وب هلوا مظع كلذک یزونیو رهو بولوا یلزونیو
 روند هب کریو هلي كنيش ( یکثلا ) رولک بطاقشو طحاقش یو زد هوم

 قلاب هدنزو ناغع ( ناکشلا ) ردهتسانعم ضوعو ارجو هنسانعم ششحم و اطع

 رر هنیراقرط ییا و بوروا ندنغوبق امرخو ند فیل هکردفرظرب هدزرط یغآ

 ( باکشا ) رارر وک بویق هنجما كنآ یرلتوا یرلک دروشود رلباشع راردیا پلوق
 | رهاظ ردفرصنم ريغ وب و ردندنیب دخ باکشا ن دجا زدند اعسا هبرسسک كنم مه

 ( بلش )"ردیدآ هدلب رب هدنسیقرش سلدنا هدننزو رغطصا ( ب کشا ) ردهم

 قو ا قا یا ( بلطنا ) ریزی هن رخ یلدا هرن تک
 لاقب یک هایس رح لحاوس كارتا روند هیشک شارتانو لیقنو نادان و ظیلغ
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 یدنل وا نی و هکر وئید هل وب کف كهم ( بعشلا ( ردیدآ عضوم رب هدننزو یرآ

 هک هلیحف كنید ( یعشلا ) لطابلا نیبو.هنیب قرافلا ةقبرط یا قلا بعشم هنمو

 زدنطب رب هک همش یسهلسف نا ند ی شا مام فو رعم ماما ندنیعب ات دارم

 ا ردقح هل وا یعشلا صفح نب وا يعط كني 0۳ عش)ا ( ردن وسند

 هعضوم مان بیعش هک ر دسعشلا رفظلا نبا هلا دبع هلرسك كنيش ( یعشلا )
 هلیسهدایزهدننونو رفعج هللا ه4 داص ( بصعشلا ) ردرلئدحم ید یجوا رد وسنم
 ( هبصعشلا ) هتسانعم یساع زونید هیسک شلوا دیدق بو روق یدوحو ندکل رپ

 اذا حشا بصعش لاق ردهنسانعم قملوا هرزوا روک ذم فصو هدننزو هچ رح د

 بوقح یغوط ادتا یرازونو كحوق هدننزو هحرحد هلو ( ةبنعشلا ) یسع
 ۱ بنعشم هحوق لوا ردهنسانعم قلرویق هرزوا یشاب یرغوط هنفرط یرلقلوق هدعب

 ( بغشلا ) ردلعاف مساو لوعفم مسا ندهبنعش هک هابرسنک و یصف كنون ررید نرقلا
 ردنل هيلا تغفل لوق لع ردنفل هلنیتعفو بوكس كنهمح نغو ىف كبش
 مو مشو ممغش لاش ردهنسانعم یشلا ج كلبا ادیب هتتفورش هدننبب سان

 عضومرب بغشو ميیلعمشلا چه اذا عیارلاو ثلاثلا بابلا نم ابفش و ایا يقو
 رد هنسانعم كلا ادییاو كرم هنتفورش یدو هدننزو لیعف ( بیغشتلا ) ردیدآ

 هدنن زو دادش ( باغغلاو 1 هدننزو ربنم ( بغشلاو ) هدشزو فتک ( بغشلا )

 هل رسک تكنبغو یمض كيم ( بغاشااو ) هدننزو فحه هلرسك كنيش ( بغشلاو )

 رش .كيپ ندیا داسف و رش كیرحو هنتف ظاقا اعاد هلیعف كم ( بغاشموذو )
 بعث لاش ردهنسانعم قعیاص ندل و هدنزو عنم ( بغشلا ) رونید هراک هتف

 كشدارش هدننزو هلعافم ( ةبغاشملا ) لام اذا ثلاثلا بابلا نم ابغش قی رطلا نع

 دیغاش .لاش ردتدابع ندکیا روشو ربث لاسیا هی یر ٩ رد

 ہر صد ىغشلا ةبغش ن لع ن ثاللا دبع ردندیهانسا هلاک ف یک ا

 (بغش) ردفرصنم ریغ وو ردیسا نوتاخر هلنیتحف ( بغش ) ردئدحمرب ندنسیل اها

 ردیعما داوص رب عب لمر هدنب ماش 4ا سعد 7 تكنیغو یف كني

 هباروا یغشلا یسع ن ایرک ز ندنړدح زردبا تساقا نیشن مشخ هدنفا رطا كنا

 كمصخ وای ند راه وصنم فیش روک رعد فال ثانی ( هی رفشلا ( ردو سم

 هعرص لاش روتلوا ربعت كمروتک هیمراص هکروند هغمقي بوردشالوط هنغایا
 یاز ( هبزغشلا ) هاا هعرصو رخآ لحرب هلحر ع راصلا لاقتعا وه و ةي رغشلاب

 ( ةبرغشلا ) ردهنسانعم هبرغش نساه ( یرغشلا ) ردهنسانعم هي رغش هللا همش

E.هب رغس هه زغش لاش ردهنسانعم ق ۳ بوروتک هیم راص هدشروک هدننزو  

 لاقب ردهتساتعم یعوط لدو فنع و رخآ لج رپ لجر لاقتعاب هعص اذا
 سس ا



 ۱ مجربا اقارف قراف اذا ابیعفت هتك بعش لاق رد هنساتعم كليا تقراقم هلا دبا

 هدننزو ربنم ( بعشلا ) هتسانعم قیرط رونید هلو هدننزو بهذم ( بعشملا ) "
 ( ةبعاشملا ) ردقح هلوا یسوغرو ییدانک دارم کدتسانعم بقثم رود هیوغروت

 رد هنسانعم كلواو هدعاب یا هبعاش لاق ردهنسانعم قمشلفا زا هدننزو هبراقم

 (یوعشلا) ردیدآ هب رقرب هدن هلیصف كنيش ( ىبوعشلا ) تام اذا هنسفن تبعاش لاقب
 هرزوا برع یم یتعب هل وا ردنا راقتحا رع صا هک رد هسک لوش هلی كرش

 هک ردراو هقناطرب کرد حراش راد هیوعش ه هقناط لوا هیلیا لیطفتو حجر

 هالا [ لئابق و ابوعش م انلعجو ] وب شا ارپ ز راردیا جج ر هدزوا برع یمج
 هرزوا برع مع هلغلوا برع دارم ندلئابق و مچ دارم ند وعش هدنیرک مظن

 یرکذ مدقن نکل رونلوا قالطا هیبوعش هیهفناط لوا هلتهجو ردشغلوا دقت
 هدنسهم رک هالا [ روا و تالظلا لعجو ] هك ردلكد مزلتسم ىب یتر مدقت
 یرلتقلخ كمعو ردبرعلا ادعام دارم ندمعو ردشفلوا دقت هرزوا رون تلظ

 .رکبونب هلرسک كنيش ( نابعش ) رولوا هتکن دو هنعدقت هلغلوا مدقم ندرع
 ردندآ هرد رب نیم را نیب هدننزو لفق ) بعش ( ردیدآ وص رب هددروب بالک نا

 كنيش ( ناتبعشلا ) رديدآ هبرة رب هدنساضق هما هليعف'كنيش ( نييعشلا تاذ )

 هللا ناتبعش هلغل وآ یرانک ر تكسکو هدنلکش زونو ييا ردیمسا كنه رب هلیض

 فورعم ر هدننزو بجا ( بعشا ) ردشلیا رارکت یو ومو ردشفلوا همس
 بعشآنم عطا لاقیو * بعتتف بعشا نکسنال * لثلا هتمو رديمسا كنهسک راکعض

 رهش لافطا هلفلوا حارمو فیرظ نزاوم هنعط موقرم هکردو یرب ندنناتساد
 هللافطا مداعلا لع هن نوک رب یدا رردبا هبعالم و هقطالم هلیسودنک اعاد
 نوجا عفد یرلن آ هلی رللبا الیتسا كب هنتسودنک لافطا هعفدّوب نکل بوشاضوا

 بوراو ردناوارف تابورسقمو تالوک ام ردراو نوکود هدهناخ نالف هد هلع نالف
 هرکصندکدالبا عقد ندنشاب هلبیرقت و و هتفرف یلافطا وند یزلوا نکسلیا منت
 هدکدلیا دورو هرونزم"ةناخ ندنرلهقرا هلغنوا ضراع ناحلخو همش هد هتسودنک

 هیهچ ( ةبيعشلا ) رددآ هی رقرب هدهماع بعشاو ردشلوا لافطا ىدا ةداتفا هني
 يز( بیعش ) ردیدآ كحورپ ندارم ( نابعش لازع) رددآ هردرب هدننزو

 كح راش رلیدلیا موز ینرلهعرک هیاسوم ترضح هکردیمسا ناشیذ ربیغیبرب هدنزو
 بعشلا كرابم قالطا بیعش یدیا اقع نب نوعض ن نوری یعما هرزوا ییای

 ن دم نب رفعجو بیعش نب دجا نی دمو رد_ءضوم رب بیعش و ردینبم هنغیدل وا

 بیش نب یسیع نیا لوالا دبعو بیغش لضفلا یا نب دعاصو بیعش نب ھارپا
 هلی كتیش ( یعس ) ردعضوم رپ هدننزو لح رقس ( بعبعش ) ردرلثدحم نویبیعشلا

 یرا
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 ند هفسشح بغت ها سولح هرول زم لع رد رلقاد ود یبا كح رف هل رقایا یکیا

 هدا نه روند هغ راغط قد هنوف قزاآ هدو ریما ) تیعشلا ۱ رددوا هانک

 عب ندنزو یا دوخای شیلکید هعطق کیا لوف لض هتسانعم نادهش وتو
 ش٤ ريو یکسا تیعشو روند هنالوا شم کیر هلیهح و یعالبق نیذیم ییا هننز و کیا

 كزون و یکپا هد زو هع رج ( هبعشلا ) هدننزو بتک نوک تعش ىج روند هه رق

 هکولیرپ ندهتسدزپو روس د هتفلارا كغادب لاتح یا هدجاغاو رو 9
 جافاو ةفلاط یا هنم هبعش هذه لاق رولوا هج هقشب ندنآ هکرونید ه هفناط رو
 هنسدنق آ وص كح وک لوشو رونید هنل و وص نالوا هدلاثموقو روند هنح واكئلاد

 زود هلودح و هقرآ كویب نالوا هد هردو هلوا ردیا لوزن ندکتسکون هکرونید

 ىج رهدنا اویا راش وق هدنآ هک روید هغالتحو هغیراپ لوش نالوا هدرلغاطو
 هيلا یوأی هدهخهن ضعب هدننزو بارق رولک باع شو هدننزو درص زولک بعش

 هل مان ارغض هبعشو رد هللا هلطخم ینآ حراش هلعلوا موتم هدناونع رطلا

 صفح نب ٌةيواعم ردندیماسا هبعشو ردیدآ مضومرپ هدنرق عض وم مان لیلب بیرق
 ردیعما هلق رب هدنزو لوسر ( بوعش ) ردوسنم هب همش نالوا یدح یدنک یعشلا

 كانو توم یخ د بوعشلا لش رعت فرح هک هث ردف مصنم رغ ردیمس | تله وای ومو

 فرح ردندنلبقسابعلاو ثرالا هلغلوا تفص هنسانعم قرفم ىج را لصالا قردیمسا

 بوعشلاو بوعش هتضع یا هنطشنو ةبنملا هتعش لاقي ردلکد نخ ىلوخد كفن رعت

 هدماش و ردیدآ هلق رب هدننزو نالس ( نابعش ) رددآ- عضوم رب هدن تبوعش و

 رهش برع رد هدننیب ناضمر هللا بجر هکردیسا كآ قورعم ربو ردیسا مضومرپ
 هل رلذ وا قرفتم رو بعشتم نوحا ترافو "ترم د وخأب نوحا یلط وص هد رون لم

 هدننزو لعفت ( بعشتلا ) رولك نيباعشو تانابعش ىح رایدلیا هيم هللا نابعش
 قلوا یحاص راكولب و قرفت اذا موقلا بعشت لاقش ردذنسانعم قاوا هدنك ارپ

 رد هنسانعم قمشقاربا و قرف یا بعش اذراص اذا نالف بعشت لاق ردهنساتعم
 رد هنسانعم قلوا ریذپحالص هنسن نالوا ع دصنماپ دسافو دعاب اذا هنع بعشت لاق

 لاعفنا ( باععنالا ) لصنا یا "یثلا بعشت لاقب یک كفلدانک هتساک هتسکش
 كلوا و قرف ر اذا موقلا بعشنا لاش رد هنسانعم قلوا هدننک ارپ یدو رو

 ند هنتساتعم قمشقار او تام اذا ةف تیعشناو لحرلا بعشنا لاش رد هنسانعم

 متلم بول وا رب ذیحالص :FN شوا عدصتماپ دساقو دعای اذا هنع عشنا لاش ۱

 هل رسک كنهزمه ( باعشالا ) رلصنا یا *یثلا بعشنا لاش ردهنسانعم قلوا

 ردهنسانعم قلریآ هما دا قارفو تام اذا لع را بعشا لاش ردهتساقم فالو
 تقرف دوب هدننزو لیعفت ( بیعشتلا ) عج رب الاق ارف قراف اذا هنع بعشا لاقت
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 ور دونم هنکک شاب هکزدیعج كا لئابق هلو مولعم هتسانعم سارا لثایق
 قالطا رسذساک هنس هع وج تثیه هکردشلوا هراپکی یسهلج هلغلوا لصتم هنیرپ
 ردذ وخامندن [ قالطا 45 +هربشکتعاج نالوا بعشتم ندنلصدحاو ردب رونلوا
 ند هلق تردسازو ردسأر ادا ردشلفا بیر هرزوا یاسنا تقلخ ینآ بعو
 یمطعاو یأدبم كنسدلج بعشسب امیشت هروب نم بعش هنالوا عماجیرلن [ ردنزابع

 تعش بانا ندنآ هکرونب د هلیق دنالوا بعشنم ندنآو رد یوتحمیمآر لئابق هکرولوا

 هدعب پول وا مسقنم هلق پاستا هدنآ ردقج هلوا ردص هک رد هراع هدعب رول وا مسقنم

 ىلا عوج سپ ردهلیصف هدعب ردذخف هدعب رولوا مسقنم هراع باسنا هدن آ هکردنطب

 دعب قاریا بعشویمتنا رلیدلیا هدایز هرزواقلوا ءریشع یحدب رلطعب ردشلوا هقبط
 نطب رب ندنسهلتق نادمهو دیه یا بعشدلب لاق ردهتساتعمدیعب و قارباورذ هنساتعم

 هودو رهظ اذا یثلا بعش لاق هتسانعمقلوا نایعو رهاظ رول واردصم بعشو ردیدآ

 رجا ضدها ادا ریعلا بعش لاق ردهنسانعم قمروق بورآ ندنسیرقوب یبأغا
 یا هریربو غش اذا االف بعش لاقب ردهتسانعم كلا لوغشم ییهسکرو هالعا نم
 بودا طبض ینآ کو هلتسرا یا هيلا الوئئر بعش لاق ردهنسانعم كمردنوک

 اذا سرفلا مالا بعش لاقي ردهنسانعم قموقیل آ ندتهج ییدلپا هجوو دصق
 اذا هبعش لاق ردهتسانعم كلیا لیوحم و فرص هتمتربو هدبصق ةبح نع هفک
 كلبا ماتلاو وزرآ هارخآ هقرف بودا تقرافم ندننارای یدنک هسکربو هفزص

 لردك كنيش ( بعشلا ) هب قرافو ميلا عزب اذا ميلا بعش لاقي ردهنسانعم
 وص نالوا هدضرا نط و هشرط یا لبلا بعش ذخا لاقب روند هنلوب غاط

 كخاط یکیا هکروبد هرب قحآ نالوا هدنفلارآ غاط کیا لوق لیع رونید هنلوب
 ردیدآ مضومرپ بعشو ردیسا اغتو غاد ع ونرپ صوصحهءودو ردقجهلوا یسارا

 بعت (بقشلا ) روند هبءودشلصاب افع یرلکدد بعش نانلوا رک ذ ( بوعشلا )
 بیعت ولت ا هننحاض هکزدهتسانعم یلزا ولنادیم یتلازآ زوما يا ةدنزو
 لاق ردهنتسانعم قلوا ولنادیمو هداشک یتلارآ رازونو هدنا ویح كلذک روال وا

 ادیعب .هین رقوا هيكنم نیبام ناك اذا عیارلا بابلا نم ابعش مقلاو لجرلا بعش
 ردعج ندهبعش هدنززو درص ) تعشلا ( رونلوا قالطا هزوما ییا ) نابعاغلا (

 بعشو رک ذیساک رولوا عج ندنظفل هبعش كلذك هنسانعم عباصا روند هرلقمرپ

 عفترم لوق لع رونلوا قالطا هنفارطاو یاو لج لاب كنسهدوک كنآ سرفلا
 .یرب ره هکایوک یک یرلقجالآ و یرلشاب لروکو ینویپ ردنرابع ندنساضعا نالوا
 میرالا ایعش نيب ةآرملا نم لجرلا دعق اذا ] ثيدللا قو ردهبعشرب ندنسهدوک

 دوخای ردیرلقایاو یرللا كنوناخ دارم ندعیرا بعش هداروب [ لسغلا هيلع بجو
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 یند هدنرازو كحق ولرهوجو ولغازو رردبا راهش رط نوزوا نوزوا یک هز
 هلهح و ییاو هبط ردقح هل وا یرهوح و وص هکرول وا را هش ر طظ نوزوا نوزوا

 ط و طح فلا بطش هدنج یش عفا باتک ء قح رود هرلهش ر ط و هرلهز نالوا

 اصن هلغل وا نابم هلیس ه رابع ۸25 رف ءافص و بام نا رح ةدس نم هلته ف چ قثا رطو»

 (بطشلا ) رولوا شلوا ییوص یرلکدشا ریبعت رهوج نوزوا نوزوا هدننیص كف
 ول رهوح نال وا یس هقیرط نو زوا نو زوا هدند هق را ) بوطغملاو ( هدنن زو مظعم

 هدننزو هبیبح ( هیطشلا ) بطش هيف یا بوطشمو بطشم فیس لاش روند هلق

 نالوا مل فو یر وق یسهدوکو رود هب هح راپ شلسک هنغلنزوا ندنع روا هود

 هدننزو بئاتك ( بئاطشلا ) ردیدآ وص ر هدلبح مان اجا ( ةيبيطشلا ) روید هب هقاب
 رد هبط ید رفه | رهاظ رود هرادق رو فاتح شاوا مت ندلئابق و فا رطا

 موح رم یطاش رددآ هدلب رب هدنیمز برغم ( هبطاش ) ردهنسانعم دنادش بئاطشو

 ۱ لوث هدننزو ررطعم ) هبطشلا ( ردبدآ خاطر هدننزو ریما ( بیطش ( ردندار وا 1

 لاقب هلوا شثک بورا یدازوا نوزوا هجزآ ییوص لیس ینزو هکروشید هړپ
 شقن ولهدنکن فرط ره هبطشمو الیلق لیبسلاامف طخدف تناک اذا ةبطشم ضرا

 نالاب هلیسودنکک هدننزو باتک ( باطشلا ) روند هتشلوح نالاب شقنم شلوا

 نشون قم هدسز و با ) تاطش ) ردتل آ قج هنل وا ش هم تا یراتلوح

 هزدر هد هماع هدشزو نا رک ) ناطشاا ( رددآ قلام رخ رب ص وصحم هنتعاج

 ترص ندنفیدلوا ول واط هلیسهدایز هکروند هنآ لوش ( بوطعلا ) 3
 هاتم ربتنا اذا لفکلاو نتلا بوطشم سرف لاقي هلوا شقلاف بورابق یسیرغص

 هربغو «الا بطشنا لاش, رد هتسانعم ققآ هدننزو لاعفنا 3 باطشنالا ) ان ۳
 نوزوا هرکصندکدلموعلوا ینیشیم هکرونید هرانوناخ لوش ( بطاوشلا ) لاس اذا

 هرکصندکدلید هلوا ردندن رلتعنص برع ناوسن ارهاظ رلهلوا رلید یک هعصن نوزوا

 اود هتسانعم كف رادک رب نوک تنمو صف تنش( لا )وا 8
 هبعش لاقب ردهنسانعم ققعاط و هعج اذا ثلاثملا بابلا نم ابعش "یشلا بعش لاق
 ه ردشلبا توکس هداروب بودنا خرصن یتفیدل وا نددادضا هد ریاض فلوم هق رفاذا

 ه دن رلب هدنروص و هلعل وا بهاذ هنغب دل وا یتهل كموقرب د رد نا هدحاب صفو

 قالتحو قنص ردهنسانعم كفا ح الصا ەن رب تعشو نلوا لب اش تیدض

 لاقب رد هتسانعم كلبا هاو دسافو ریلیصا یا هبعش لاقي یک كلا دانک یراف زظ

 ندنرب یرب و قلعاطو هعدص اذا هبعش لاق ردهنسانعم قمرایو هدسفا یا هبعش
 هفاطو روند هبهعظع "لس بعشو قرفت اذا "یثلا بعش لاقب ردهنسانعم قملرآ

 لصوم رونید هکا کیدشتب بوشواق هنبرب یرب كنب رلکک شابو هنسانعم بج روید

 ۲۱ لوا
 ا لک

 ات سس



 سس

 لوالا 0 ءاشا بصش لاقب ردهنسانعم طمس كمردیک ینیو ۲ تویلشخ

 اهنطس اذا ةاشلا بصٌس لاق ۳۹ لس قعیوص بوزوب یی یردو اهطع اذا

 هد باصق ( باصشلا ) ردزیاج هد رلنتعف هدنوت ردهنسانعم س قعدوقو

 نویق شایوص بولیزوب یسیرد هدنزو قنع ( بصشلا ) ردرازج هکر دیفدارمو
 روید هکل رد ولتقشم ولتجز هدنزو بصاغ ) تصاشلا ( رونید هند

 (بوصغلا ) قاش یا بصاش شيع لاش ردهرزوا تسسن دوخاب یزاج دانساو و

 اووصش شیعلا بصش لاق رد ه:سانعم قلوا جوک یصوصخ كف ؛دننزو د وعق

 ریسق بویءوط نکل بوشآ قوح روغپ هبهقانو ابصاش راص اذا لوالا بابلا ن

 ( باصشالا ) عقلت مو امبارض رثک اذا لعفلا یع ةقانلا تبصش لاقي ردهتسانعم ق 16

Eهشايع هلا بصشا لاق ردهنسانعم كيا دیدشو كنت یشاعم هجو  

 هج رق لوق ىلع رونبد هپ هج رق كکرا هدننزو نبابسیس ( نابصیشلا ) هددش یا
 هک رد ج راش ردیمسا ناطیشو رددآ هلسقرب ندنسهفناط نج نابصیشو رونید هنا

 روند هني رلج اغا كنب ریس هود هدنزو تئاتک ) تئاصشلا ( ردیسا مجد ناطیش

 یوق هدشزو رفعح ( بلصشلا ) ردلکد ع وعسم یدرفم هروک هتنای تلح راتش

 هی هلیئوکس كناطو ىعف كنيش ( بطشلا ) رونید هناویحو ناسنا نالوا دیدشو
 یا بطش مالغ لاق روند هیسک دنلبالاپ نالوا فیطل یادناو بوخ ییکرتو

 تیک رولوا ردصم بطشو روشد هنلاد امرخ لشي هزالو قلا نسح ل ایوط

 بولیکا هفرطربو هعطق اذا لوالا بابلا نم ابطش "یقلا بطش لاقي هنسانعم

 كلبا فارصاو لودع ندهنسنربو لام اذآ بطش لاق ردهتسانعم كليا ليم
 بطش لاقش رد هنسانعم قلوا دیس و هنع لدع اذا هثع بط لاقي رد هنسانعم

 هدشننژو هرب ( ةبطشلا ) رددآ غاطرب هدننزو فتك ( بطشلا ) دعب اذا لجإا

 هفعس ویو هلیرابتعا درج یسهلک بطش ناتلوا رکذ روند هثلاد امرخ لشیو هزات
 یکیبسورس لابن هلی رک كني (ذبطشلا) رونلوا قالطا هحلق هبطش و رد هم رابتعا

 همطش هبراج لاش شب هب هب وب نن زالو ندکز او هزات نالوا تماق نوزومودنلب

 یک شلکود ندبلاق هکرونید هغاسقولوط هننا لوشو ةلوطلا ةضغلا ةنسلا ىا

 كنیم هدنوب هلوا یک قلاب هکهلوش هلوا نوک ود یادناو تاو نوفیوا یریره
 هب هقب رط نوزوا نوزوا نالوا هدنزون كف ولغاز هبطو رد زر ,اج هدالیعف

 فر رولک بطشو رولک بوطش یبجج ردقجهلوا یرهوجو ییوص هک روشید
 نلیسک هنغلنوزوا ندنع روا كيهود هبطشو هدننزو بتک رولک بطشو هدننزو ۱

 هد رلن وت هدشزو هزه ( ةبطشلاو ) هدشنزو هعرح ( ةبطشلا ) رونید هب هعطق

 هدنرلزو و هدنتص كف ضعي روند هب هش رط نوزوا نوزوا نالوا هدنزوب كحق

 هز



Eات  
۳۱۹ 

 یا بزاسش ناکم لاق روند هش نالوا نشخو تشردو ترس هلا هم یاز

 رولک بزش یبج رونید هناویح و ناسنا نالوا قرآ هجا و یروق یندبو نشخ
 (بوزشلاو) هلیوکس كنازو ىح كنيش ( بزشلا ) رولک بزاوشو هدننزو مکر
 برش بزش و لج زاوا ناکلا بزش لاش ردهنسانعم قاوا بزاش هدننزو دوم
 هدننزو بيض ( بیرنثلا ) ابزاش راص اذا ساناو لوالا بابلا نم اپوزشو

 بیزش و رولک بوزش ىج هوا شمافلوا حالصا زونه هکر ونبد هغوبح لوش

 هدننزو هرم ( ذبزشلا ) هلوا قبتع هنو دیدج هن هکروسید ھا شلتلوق لو
 هعرح ( ةبزشلا ( روښد هک یشید نالوا نوزو قدداو رد هنسانعم بیزش

 بروح ( بزودلا ) هتص رف یا هتزش یضم لاق ردهنسانعم تصرف هدننزو

 قمردنلقرآ یآ هدننزو لیعفت ( بیزشا ) ردهنسانعم ناشن و تمالع هدنزو

 هدننزو لعافت ( بزاشتلا ) هرب یا لذ اذا اب زشت سرفلا بزش لاق ردهتسانعم
 *الالع نو زاشتم مه لاش هنمو ردهنسانعم قلوا رظتنم هنیرلوصح رارادهصح

 هجبا یسهینب هایرتبنک .كنپس (.تساشلا ) هرظتن هنم ظح منم دحاو لکل یا الثع

 ندهرکص لوق ىلع, روند هناویح و ناسنا نالوا سبا یدوجو بولوا قرآ
 نکل ردتغل هدنظفل بزاش یأر ىلعو هنسانعم لورهم روند هشوا نوزو قرآ

 تشک( تیلا) هيم كنيس زولک بش یبج ردلک د مولعم نادنح ق رف كوا لوالوف

 لجرا بسش لاقب ردهنسانعم قلوا بساش هدنشزو دوعق ( پوسشلاو ) هدننزو
 ريما ( بیسشلا ) ابشاش راص اذا سماناو عیارلا بابلا نم پوشو ابسش تمشو

 هحیوا بودیک یرلقوبق كنجاغا ندقفللوق قوح هک روشد هاب لوش هدشن زو
 یتسوروای هکروضمد هیهقا لوشو هلوا شلاق هدسفا هدیه كنکد یروقوق
 هلاشو لوا رولوا كاله یسورواپ هدماکنه ینیدلوا هلاش یسودنک بورا

 كنیش ( بسشلا ) رونید هبهقان نلیکح یدوس بودا رورم یآ یدب ندنعض و
 روند هيا نالت یک كنکد یروق بو زیپ ندقم وق قوج یندو هلیرننک
 بولوا كاله یدلو هرجا شیق هک ردهقا لوش هدننزو روبص ( پوسقلآ )

 هبرقع هدننزو بکوک هلا همم نیش ( بشوشلا ) هلوا زاغاص دعبنم یسیدننک و
 كفلوم یدنلوا رک ذ ید هدنسهدام بش هکه تن هنسانعم لو روند هپ هلهکو روند
 یرنسک نبش (بصملا ) ردنیم هفالتخا نالوا ندنتهج یمهینب یسهداعا هدازوب
 بیصنو ظحو رولک باصسا ییجردهنسانعم تلقو طقو تدش هل وكس كداصو

 ردهنسانعم بدجو طقو تدش یخدوب هدننزو هی ( هبیصشلا ) رد هنساتعم
 بیضو ردهنسانعم بیصنو ظح هدننزو بیرغ ( بیصشلا ) رونید هنید كنيپوقو
 هلباوص یسا یناویخ شفلوا حمید هدننزو بصغ ( بصشلا ) روید هب یشک دایدلا

 صصص آسج



 هبهنسن رب هدننزو رارعشقا ( بایرشالا ) ةدددج تناک اذا كلذو نیطلاب اعیط
 هنیشاب نوص هک ردهنسانعم ققاب بوقلاق یرفو لوق ىلع قغاب بودازوا نوی

 عقئراوا رظنیل هقنعدم اذا هيلا بارشا لاق ردیتفص كنهسك نجما بوردلاق
 هتلاح ققاب پودازوا نوی هبهنسنرب ردعا ندن ۲ هدننزومهنیئابط ( هبییارشلا )

 قلتوا و قلریاچ لوش هدنزو هبرج هیددشت كنابو هلنیتحف ( ةبرشلا ) رونید
 ندهیرج و هرش وبشاو هیلوا هنسن راد هراجشا الصا هدنآ هکرونید هرا ترم
 هق رط هنرش و رد دآ عضوم رب هب ریش و ردلک د ع وع یندهلکرب هدنزوو ادعام

 هشرط ىلع یا :دحاو ةبرش ىلع نالف لازام لاق ردهنسانعم كاسمو شورو .

 برش لاقب ردهنسانعم قعهصوص هلنیتحف ( برشلا ) دحاو جم ىلعو ةدحاو

 قلوا نویز و فیعض یسهود كنهسکریو شطع اذا عیارلا بابلا نم برش لجرلا
 قلواتسوص یسهود كنهسکربو هربعب فعض اذا لجرلا برش لاش ردهتسانعم
 قفاق هیوص یسود كنهسکربو ها تشطع اذا لج لا برش لا ردهنتسانعم
 (برش) رولوا نددادضا هلتهجو هللا تیور اذا لجرلا برش لاقی رد هنسانعم
 ردعضوم ربهدنب رق همرکم ذکم هلیحف كنیش ( برش ) ردیدآ عضوم ربل رسک كنيش

 هدنسهکلوا دج و رددآ هدلبرپ هد نیرح هللا هکم هدننزو بیرغ ( بیرش )

 مان شک هدنبرق دنفرمس هلیحف كنارو یم كنيش ( نابروسش ) ردیعسا كغاط رب
 (بیمشو) هدنزو ریز (بیرشو ) هدننزوفتک ( برش ) رده رقرب هدنساضقهدلب

 عضوم ررب هدننزو هبرت ( هبرشو ) هدننزو روهج ( بوبیشو ) هدنزو ذفنق
 قیص شلراص هنیرب یرب هک روند هنابن لوش هدننزو ذفنق ( ببرشو ) ردنرادآ
 ليج ( بجرشلا ) ردیمقل عاشرپ هلیس هيب رغصم ( بریوشلاوذ ) هلوا روک و
 كانيش ( نابجرشلا ) روتید هنآ رک و یوصو رونید همدآ نو زوا هدننزو رقعج

 رولوا هيش هناحم داب یسهویم و یتاہن ردج اغا ع ونرب هلی و یجف كيج و ی

 نوزوا هدننزو رفعج هلا هلم یاح ( بحرشلا ) رونلوا تغابد یرد هلیسهویمو

 روفصع هليا هم یاخ ( بوخرشلا ) ردندیماسا بحرشو روید هیسک ولیو
 هلا لهم نبيع ( بعرشلا ) هنسانعم راقفلا مظع رونید هنب رلکک هغروکوا هدننزو

 دنغلن ز وا یهتسنرب هدنن زو هحرحد ( ديعشلا ( زود ومدآ نوزوا هدنزو رفعج

 یاپ ( یعرشلا ), الوط هعطق اذا: دالا بعرش لاقب ردهتسانعم نمک بولید
 ولق شقا و پوخ یادناو نت ېعرش و ردیدآ شاق عونرب ندهیاع دورپ هلتسن
 (بوعیشل )رد دن دحم کر دسقل يما ةدرع ندنیعبات و رونید دمدآ ولیونوزوا

 (بزاشلا)ردعض ومرب هل اه ) دسعمشلا )ردیدآ هویهرب د وخای تابرب هدنزو روز

 ۱ 3 ارش زا بربش لاق ودنزایم ندکلبا اص هکبحا وص هکردهتسانهب



 و و
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 :رثکی ا ةبشو ذل هنا لاق ردهتسانعم برش ترثک لاف ( هیقلآ ] وام
 نالیروح ندقاربط دوخای نانلوا رفح هنسهروج كنجاغا امرخ هبرشو برش
 راس هدرا هچاب رولوا ردق كجهدا پاربس یباغا یوص هکرونید هضوح كجوک
 كجه رړویلاص وص ندربنای ندلودج هرلناتسبو غابو هراالرتو راردیایخد هنېدرلج اغا
 كواو و یم فاک رونلوا ربع روک هد راید ضعي رار د ید ةاقسم رود کرک

 شسطع قلزس وص هرش و راردیا ید هرا هتخ و حج رط رلن ا وا هک دن اهلیعف

 (براوشلا)رلا ددش یاهبرشوذ مو لا رد هنسانعم ترا رح تدشو رد هتسانعم

 قصالمهم وقلح هک رونلوا قالطا هررط نالوا هدزاغو براوشو ردیعج كراش
 هنب رلارجم وص نالوا هرجا زاغو و رول وا لصتم هرکح اقا یرلح وا رب پولوا

 یغوط هرعآ ندنغادود تسوا كلاجر براش و شالوا یرم هکرونید

 ىلع روند هرالف نایازوا یغوط هبهکح ندنفرط ییا كنلبس هلبا راق ناق راص

 هدیسراف رونلوا رببعت قی هدیکرت رونلوا قالطا براش هنعوحم كنلبس لوق

 كفی هدوک هنا یرشحز ردنلتخا روک هرس تل ون
 ها ایا تاهماو ردن رابع ند رازرف نوزوا یم وط هغانب هکر وتید هی رلج وا ۲

 تاب ییبدل وا هدتنیه ردا برما ند غآ هک ایوک رد رقم هلا رالیق ناقراص

 هدندوحو كيا ویح براشور وا وا هش هل رابتعا نی رط هدتعل بالک یبو رد هست

 كيا ویح لوا E A لوا هک اب وک رولوا قالطا دتلاح قلنو زو یفوءض نالوا

 (نابراشلا) فعض وروخ یا براش ك رعب ف لاقت ردنا بذح و برش قتوق و ناف

 هن رلثو رب نوزوا ولفر ط ییا نالوا هدنسغاسا كس هضبق دیس هی هينا

 رولت روک هرلن 1 یکتسوک كنق راردبا ندشهوک و ند رومد هک رونلوا قالطا ۳

 تیارس هرخآ "یشرب هنسنرب هدننزو لعفت ( برشتلا ) رونلوا رببعت قاعلاب هدیکرت
 یبهلوقم ضداو بول و یرس اذا بوثلا یف غیصلا ترش لاش رد هنسانعم كليا

 بوثلا برشت لاش رد هنسانعم ككا بوکح EC وص د وخاب ییایو هنسن

 ویوق هلیسهدایز یکنر دوخاب یسایو كئيش رب et ) هفشن اذا قرعلا "
 دتشا یا هنول برشنسا لاقي رولوا شما ماقلاب یکنر هک ایوک ردهتسانعم قلوا

 هرب عالم یغاربط لوش هلی كنار ( ةي ) هیعف كنارو كيم ( هبرمشلا )

 هیوا كسک | ثاب هدن ۲ ندنفیدلوا ردنا بذح یوصو یروجمب کرارا قالطا
 لع ادا رونلوا قالطا هناولاو هفصو هتیشنهش و. وغ تکو هرش و

 هرب قجهراوص ناویح و قجهلآ وص ندربنو رد ینبم هنغیدلوا تشع و پرش
 روشد هباق كج هجا وص :هدننزو هی ( هبیشلا ) هتسانعف" .هعارشم رود

 قاروماچ ینجیا نوجا بیبطت ینسهحار كنهبرق دیدج هدننزو لیعفت ( بیم )



۳1١ 
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 بذعلا نود رنو لوق ىلع هنسانعم بارش روشد هبهنسن كحل حا هدرلنو

 باروش هجرادقم رب هک یک یزوص یوق و وص هما روند هوض نالوا
 كکراو روند هب ال وا برشلا رشک بورشو رول وا شو هروضلا بسح پولوا

 ناوی بیرمشو رونلوا رببعت كنسوک هکرونلوا قالطا هب یشید نیغرق ندا بلط

 لوق ېلع رونید هسک نکح وص ندییوف هجلیب هللا هسکرب نوجا قمراوص
 هحربارب هلا هسکرو روند هب یشک نلیراوص هحربارب هلیاویح كنهسک رب یناویح

 هل سک كن هره ( بارشالا ) هنسانعم بارشمه روید هیسک ندا برش هنست
 هبرشا لا ردهتسانعم قمراوصو ابارشا انا هتبرشا لوقت ردهنسانعم كمروحا
 كنهسکربو شطع اذا لجرا برشا لاق رد هنسانعم قمهصوص و هاقس اذا
 تكندهسکرب و هلا تیور اذا لحرلا برشا لاقن رد هتسانعم قعاق هبوص یسهود

 ناعمالایدل ینیدلوا داضت هبش نکل رولوا دض هلغلوا هنسانعم قمهصوص یسهود
 وص كن لود كنهسکر و هلا تشطع اذا لحرا برشا لاقب رولوا مولعم

 نا هلال ناح اذا لحرلا برشا لاقت ردهنسانعم قغاچ بولک یقو كج هحا
 كلبا عابشا بوروحا یک یکرک یکنر رخآ هکنررب دوخای یایو هوو برشت
 ا او هک ردندانعم وو هبشا اذا نوا پرشا لاق ردلبعتسم ةنسانعم
 بولیروحا قبح و قشع كن الف هننورد كن الف هلیس هی لوه رارید نالفبح نالف

 [ للا مولق ف اویرشا و ] یلاعت هلوق هنم و هنسانعم یدلوا ج رتعو هتخمآ
 رولوا لاهتسا هنسناتعم كلا افا ندنالپ هدنفح هکر بارشاو للا »تحت .یا
 مامیع تدا یا ترشا ملام ین زن شا نول وش و هيلع هيلع بذک اذا هی برشا لاقي

 تفح روللوا لامتسا هنسانعم قعشوق ناویح رپ رخآ هناویحرب بارشاو لعفا
 كراوط دوخای كنهسکرب و انیرق لج لکل لعج اذا هلا برشا لاقب یک یزوک |

 اهقانعا ف لابلا لعجاذا لیلا برشا لاقب ردهنسانعم كمروک پیا هند رک
 هدننزو تک ) بيرلا ( هقنع ق هلعح اذا نيل وعفملاب لبملا االف ترشا لا و

 نوسلوا هسرولوا بارش هنوک هل رونید هیسک نالوا علومو صیرح كب هبارش

 موق لوش ( ةبراشلا ) روند هب یرکب نالوا نوکشود هکبحا رخ ريج هکهتن
 ندکدرکع هدننزو هرم ( هیسثلا ) راهلوا نک اس هدنرانک قمریا هکروند هتعاجو
 نالوا هدیناسنا ةرهج هدننزو هعرج ( ةبرعشلا ) روند هنجاغا امرخ شعب

 یا ةبرشا ههجلو ق لاقب ردشفلوا بارشا هنسهرشب هک ایوک رونید هفلیرزمرق
 روند هب وص محارب هب شو ردع ومس هددلیخف 1 وتو هرشو ه رج

 كنيش ( ةبرمشلا ) روند هب وص حج وارب هدف که ک اوت رد رادقم.قج هناق

 لوا هدننزو ناتک ( بارشلا ) روند هنال وا دا ریثک هدشنزو هزم هلی

 رد هنانعم
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 بذش لاقب ردهنسانعم قعوص یفوبق كحاغا یخدو هدنزو لیعفت ( بیذشلا )

 هد رظ اذا هیذش لا ردهنسانعم كليا دیعب و درط و هرشق اذا ابدهن هاملا
 یرلقدانیوا هللا قواو ردهنسانعم كلباحالصاو عطقیرالاد نالوا دناز كحاغاو

 مساو ردصم رلذوبو رارید بیذمت هتسیناث لع هک دن رد بیذغت هوا لع ا

 كلا كولب كولب بورپآ ندنرب یرب یلام بیذست و ررونلوا لابعتسا قرلوا
 هغاروا هدنژو رنه ) بدلا ( هق نم و هق رف اذا لالا بذس لاقت رد هنسانوم

 ( بذشلا ) رولیسک .یرلقاد كحاغا و رول نکا هلکنآ رو و
 نالوافیطاو بوخ یادناو تقلخ بولوا نوزوا هرزوا لادتعا هدننزو مظعم

 بذشم لحر لا رد هاثعم لوا هدننزو بکوک ( بذ وشلا ) روشد هاو همدآ
 روند هتک یظام و.رود اندنطوا( بواعلا ) ىلا نشت لبو یا و و
 هلواسو ًامو دیموت ندنحالفو ربخ دعب نم کروند هیسک ابتو كت زکلای لوشو

 سوأم درفم یا بذاش وه لاش ردشلوا هیشت هخاش نالوا عطقنم ندنجاغا

 ردیقل كنرب ندري كولم نانلوا قالطا ءاوذا ( بذوشلاوذ ) هحالف نم
 اذا موقلا بذشت لاق ردهتسانعم قلوا هدنک ار هدسزو لعفت ( بذششا )

 ۲ یرللاد جاعا یر هدنسهدوک هدنزو فتک ( قورعلا بذش ) اوق رفت

 (برشلا) اهرهاظ یا قورعلا بذشلحرلاقب رونید هیسک نالوا هراکشاو رهاظ

 ( بارشتلاو ] هدشزو دعقم ( برشلاو ) 4 وکس كنار و ياف تار تیش
 ابا.مشتو ابرمشمو ثیلذتلاب برش ءالا برش لاقب ردهنسانعم كبگا ءدشنزو راک ذت

 هاب سنکو لیمو ردردنصم برش هلیحف كنيش لوق ىلع هعرح اذا عبارلا بابلا نم
 " روئلوا قالطا هموق نالوا براش هلیحف كنيش برش و روند هک ا ردرلعسا
 یک بحاصو بح رولوا عج دوخای یک لسحر و بکر رولوا عج مسا ین
 یدعتم هلیف رح ءاب برش و یک دهاشو دوهش ردیعج كي راش ید بوزش هک هت

 ۱ كلبا ارتفا ریمآ غورد هدنقح هسکر هلتسانم وو هنسانعم كمروحا رولوا

 هنسانعم كلبا مهف و هیلع .بذک !ذا هب برش لاقي روثلوا لامتسا هةتسانعم
 كنيش ( برشلا ) همهف اذا لوالا بالا نم ایرمش مالکلا برشلاقش ردلعتسم

 هل لاق روشید هبیصن و هصح نالوا دناع ندوصو رووا قالطا هیوص هنرسک
 یشاب وص روند هعضوم كحهدا دورو هبوص و هنم ظح یا ءالا نم برش

 روند 42و و كج هجا وص و مهدروف یا موقلا برش اذه لاق یک داوص و

 رونل وا قالطا هبوص و یدنل وا رکذ هک ردرد فم هدنزو دعقم ( برشلا ۳

 هن هنس نالوا اص هکلخا و بولوا ندناش تلحا هدننزو باتک ( تاركا (

 هدنزو روبص ) بورشلاو ) هدنن زو رىما ) بيرلا ( رولک هب رعنا ىج روند

| 
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 ابض نللا بخش لاقب ردهنسانعم قغاص هلیهجو هبضث یآ

 رعنا یا امد هق ع بنا لاق ردهنسانعم قغآ بورقشف ناق بولحآ رطو
 | یدہثف هکرونید هزاوآ نالوا ادیب نکرولیغاص دوس هدننزو بولسا ( بوضمالا )
 | سأد روشید هتشاب غاط هلبرلدعض كنيش ( ةبوخشلاو بونعلا ) رونل وا رببعت
 | ندضرا تارشح هدننزو ذفنق ( بدخهلا ) رولک بیخانش ینج هتتسانعم للا

 | طبالع ( بزاخاو ) هدننزو رفعج هليا همم یاز ( برخشا ) ردیدآ كجوب رب
 ثكنيش و یحف كمال و ءاعو كم ( ةبلخشلا ) روند هبهتسن دیدشو ظیلغ هدننزو
 | ردقخهلوا یرلکدید وجا یتالی راقح ندایرد ردیدآقحشوب رب هیش هیوجاهلیئوکس
 ]| ءاکو زاردیا ذاخا ندراقجت ویو ندفیل هکردتنیز عونرب ندننایلح ناوسن لوق ىلع
 | ءان ردهیقارع هلکویو زاردبا قالطا هبلخشم هدر ربق نانلوب هدنرزوا هک رولوا
 هبل تما لوش ردهلوا دتمو هدننب قاع لها هکر بد ح راش ردلکد هرزوا هبت ع

 كموحرم ینتم هرولر لک هکرید جرم هلمرازوجب هلمرح جوزت ةبلطا ذام
 عقاو هدنتیب * ابل شرذلا كرب ظفل ردو * ةكلاحسعشلا كيري هجو ضايب * وبشا

 تل ردولقم هک لنحو بلخش ءروک هتنای یدسحاو ناود حراش هلغاوا
 لاذ و كنيش ( بذشلا ) یبننا رونید هفشو یرلکدید وجآ یجب الی ردهیطب
 دیصآ روند هرلقادب یرکدسک بوادوب لک اح ات ندح اغا صف تكنهمحم

 ةاتسم روئید هیدن وض بذش و روند هنغوبق كح اغا لوقف لع یک یسیدنادو

 تائاو نیلا عداتم روید ھاسا واو روید هنسهیشت قلتوا نالق هداعرعو یک

 هنیراهراب جاغا یروق قرفتم و هدنک ارپ و نوسلوا هسرولوا هئره یک تیبلا
 هدننزو برض ( بذعلا ) رولک باذشا ی راردبا هتسارکو نوطوا هک روند
 لوألا پابلا نم ابذش ءاحللا بذش لاقب ردهنسانعم قعوض یتغوبق كحاغا
 رجلا بذش لاش ردهنسانعع قمادو یرللاد اجا كحاعاو هرمشق اذا ىناثلاو

 هلازا بونادوت ینرلخاش اج كج اغا یتعیو دبب یتح ناضغالا نم هیلعام قلا اذا
 ردهنساتعم كليا عفد ی هتسنرب و یدروتسوک ییودنک بوقح هنادیم جاغا ہلکا

 هعطق اذا "یفلا پذش لاق ردهنسانعم كعك و هنع بذ یا هنع بذش لاقب

 بیذشتلا

 | ثلاثثا بابلا نم
 | ( باغقا ) ردیدآ راصح رب هدنع هلنیتعف ( بقا ) ةبخش هبلح اذا لوالاو
 ۲ دزو هن ( هبقشا ) رونید هدوس ناقج ندهم نکرولیغاص هدننزو باثک

 | رولک باخث یعج روند هدوس نتيا پورقشف ندرب یشا ندننرثک نکرولیغاص
 | هدوس نانازوآبونوش یک لت ندهم نکرولیغاص هبغش لوق لع هدننزو باتک

 | هدشنزو لاعتفا ( باخشنالا ) رولوا دن یک هتشر ردق هیدم ندباق هک رونید
 | بخش اف نیللا بخش لاقن هنسانعم قلغاص هلیهج و هب“ نانلوا رکذ ندهم دوس
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 كيح و یخف كنيس ) نجلا ( روند هب هغ رق ناف ضاج كيو راثکم ءاذه یا

 ثانی رلکرید هناخو هعحو ردهنسانعم هصفو مهو رد هنسانعم هبمو تحاح لینوکس

 لقچ هدرخ هنا هکرونید همولط یروق لوشو ردبوجش یعج .دوشید هنیرب
 هابسقرب بجش و رارالغرا بویقلاچ نوحا ققفروق ییءود بویوق یرادشاط
 هپ برق لوش و هنسانعم لیوط روند هبهنسن نوزوا بجش و ردیعما كنيردب
 ردصم "بعثت و رءدیا یسهغوق وص یتسیغاشا بودا عطق ندنفصن هک رونید

 نوزمو هکلها ادا لوالا بابلا نم ابع هش لا هنسانعم كلا كاله رولوا

 رد هتسانعم قاق لوغشم هلا هنسن ربو هنرح یا هبجش لاق ردهنسانعم كليا كانغو

 یراکشو هبذح اذا هبعش لاق ردهنسانعم كکچ ییهنسن رو هلغش یا هبجش لاق
 لا ردهنسانعم. كالا لاک هتنکرح هلغم را ییلصافم ضعب بوروا هلا قوا
 ( بجا ) حربي نا عطتسپ اف هعاوق ضعب ناپاف مهسب هامر اذا ىظلا بش
 یتسهطناچ و نسهغوق کا نابوح هک رونید هبدنسن نانلوا ریبعت یایهس هلنیتمض

 ( باجا ) رووا قالطا هیاوهس یرلفدنللوق ید هدرلعماجو هدر رهش راصآ

 هک ردهنسن یراکدتیا رییعت صفق كنيروطا ماجو كرلیوش هماج هدننزو پاتک

 (بجتلا) راررسباوئا هنبزواورلردبا بصن هرب بوناچ هنبرب یرب یاشخا جاقرپ
 یسازجا كتهنسن رب هدننزو لعافت ( بجاشتا ) ردهنسانعم باه هدننزو ربنع

 لاقب ردهنسانعم قلوا لخادتم و طلتم بوشقوص هنیرب یرب یک صفقو هکبش

 باجشنانلوا رک د هکرید حراش ضعب یف هضعب لخدو طلتخا اذا *یثلا بجاشت
 هکرونید هنولاخ لوش هدننزو روبص ( بوجألا ) ردزوخأم ندنو بجو
 هسک رب هلوا قلعتم و دنوی کا هشیمه یلق هلغن وا یهودنا و هشیدنارب ةدنن ورد

 اباق مه تاذ یا بوجش ةرما لاق یک هیبلق ةقالسع و قشع نالوا هنفرط
 نزن ىأ بجثت لاق ردهنسانعم قفل هصغ هدشنزو لعفت ( بچشتلا ) هب قلعتم

 دوعق هللا ړل یاح ( بوحشا ) ردلاطخ نب برمی نبا هدننزو مصنب ( بجشپ )
 رفس دوخاب قلحآ دوخاب ندقلفرآ هلکمح كا هتسخ هلاه ( ةبوحتلا ) هدلشزو

 هول بحس لاقب ردهنسانعم قلوا ربغتم ییور كنر یشان ندهضراع یسهلوقم دیعب
 لوالاو كلاثلا بابلا نم ةبوحشو ابوصش لوهعمل ءانلا ىلع به و بخش و

 ابج هدننزو برمض ( بها ) رفسوا ع وخوا لازه نم ريغت اذا ساناو
 بحث لاق ردهنسانعم قعریص یتغارطو ییزو كرب هلا تلآ یتلوقم لبو

 یمض و یصف كنيش ( بضشا ) ناعسع اهیشق اذإ ثلانلا پابلا نم اه ضرالا

 رونید هدوس ناقح بونوس یک لت ند هم نکرولیغاص هلیئوکس كنم یاخو
 یرکذ یدوس ندهم رولوا ردصمو هنسانعم مد رونید هناق هلیحف كنبش بخشو
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 تدشامز کلتکیو كلجک یب یتعی بد لا بش نم ینتییعا لوقت یدنلوا رکذ
 | كدلیا هدنامورفو زجاع ردق هججلک هتماکنه كعرو ۵رهیلکءا بولوا رپ وبشا

 || ىلع هدنروص یرلقدلوا نونمو رونلق هدنل تم مسا هلیلاخدا نیونت هکرولوا ءاکو
 | یک فرابع لاق و لیق نع مالسلا هيلع ینلا یمن رولوا ید هیاکلا قیرط

 | رد هتسانعم كلبا نورقاو هدایز یتقنورو نسح كن هنسنرب هدن زو لیعفت ( بییشتلا )

 عاش هکردشفلوا لامعتسا هن انعم ءاسنلاب بیسن هدنايعیدب حالطصا لتسانمو

 | راکرد هدنراهنایم و بودیا فصو و حدم یتیوبحم هروک همور و مع یارعشو
 | هیرکذ كتسهبوبع هک ایوک هلکلیا دای ییارحام و لاوحا و داوم ضعب نالوا

 | یسهدرب نمضتم قیرش تعن كنيرلتمنتح بمک الثم ردبا نیو نییز یتسهدیصق
 هندیصق رعاشلا ببش لاقب یک یرلتیب ۶ لوبتم موبلا یلقف داعس تناب + هدنلوا
 | كيش ( بئابشلا ) اع ضرع و لزغلا اف لاق یا ءاسنلا بیست ىنا اذا ةتالس

 ةودن لاقب روند هنیئاوخ مزاتو مک ردیعج كنةباش هکردهتسانعم باوش هلیعف
 ا كج تا روک اپ .تحراس تاوخ یا بتا
 | لاق ردهتسانمم كلبا ماج بوردشرا هلاک ییهنسنرب هدننزو هکک ( ةیشیشلا )
 | دود هتبو روند هیرقع هدنزو بکوک ( بشوشلا ) همک اذا "ىلا بشتش
 كرنسج نب رقعح ری وت هدنسهدام نیش هدننزو نامر ( نابشلا ) هتسانعم لق

 ( هش ) ردسقل كئدحم مان راطعلا دمع نب زیزعلا دبع هدننزو ناتک (.نابش ) ردسقل

 ( هابشو ) هدننزو بیبح ( بيشو ) هدنزو دادش ( بایشو ) هدننزو هبح
 رد رد فو رعع اونم نی هبایشو رتعلا نب هبابشو ردندیماسا هدشننزو هاڪ«

 رلیدلوا لا دفناط دوخاب هلع مان ةارس ردنطبرب ندنتعاج مهف ونب هیاشو

 تعاج رب هلدیدشت كنابو یف كنيش ( ةبوبش ) ردتعاجرب ( هابش نبا ) یدیا

 ندنرلتمضح یریوف ددیوستم هندج هک "یوبشلا ةبوبش نب رع نی دم ردیرلعما
 ریز ( بیبش ) ردندنیئدحم ییبشلا دیعس نب یلعیو ردشلما تیاور میا عماج
 ندنآ دلسا وب یتعی رددرقو ردسحاص تیاور هکر دیمسا ءانیم نب کا نبا هدننزو

 قلوا كاله هلنیتعف ( بجشاو ) هدننزو دوعق ليج ( بوجشلا ) ردقوب یریغ
 اذا عبارلاو لوالا بابلا نم ابجشو ابوجش بجشو لجرلا بجش لاق رد هنسانعم

 هناسنا هک رونید هتقشمو تنحم لوشو رونید هبهصغو هودناو نزح بجشو كيه
 ( بجشلاو بجاقلا ) رآولوا ضراع ندهدیدش تالاح یسهلوقم لاتق و ضرر
 هرد رب هدلحم مان هم ع بجاشو ردهتسانعم كاله یجلوا كاله هدننزو فتک

 بجاش وه لاق روند هب یشک راتفک هوایو یوکهزره ولزوس قوحو ردیدآ

 یا
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 | ردیسا جاز :راچ بشو عفنرا اذا ابش "یثلا بش لاقی ردهنتسانعم قلوا دنلب
 حراس ردیدآ فو رعم یاودرب بشو روایزود جاز 0 هک ردشاط عورب ىع

 یش كفل وم هکیدل اق رداطخ هلعل وا موسس هدنناونع هاد مردن ضب هکر د

 نیایش رشکو لندن داعم جاز هدناد رفم عیج !ربز ردع المات یربیسفت هلح از هراچ

 هک شو راردنا روهظ ندندعمرب هلا بشو ردموقرم هرزوا قلوا یربغ كبشو

 ران هک ردندهعن را نداعم نایلوا لماک یروص روداوا رعت باش هلق رم هدیکرت
 زولوا یشکا رادقم رو هینش ه>از لواو ردرلباشو رارداشنو رازوطو رلحاز
 هنمرا ردب رق هجاز هدلاسعفا کا لوا و رولوا یشکا هدایز جاز اما
 اما رونلوا دغ یمسق ید نواو ردا روهظ ندهرباس دالبو نمو ناتسحروکو

 ردلکد یراص نکل لئام هئرفصو یافشو ضیا یرب كنالوا لوادتمو دوجوم
 قشمو یم ربو ردوصرب رولوا دم بودا رطاقت هدنم دالب رارید یاع کا
 كفلوم رونلوا لامتسا هدناوادم یمسق و رولوا هحارلا هنرکو راسکشالا عیسو

 لاله ن دمع ندنین دم ردیدآ عض وم رب هدم بشو ردقحهلوا ون ییدد ءاود

 بشو ردرلبوسنم هاروا نویشلا رذ یا نی سحو مماقلا ن دجاو لالپ ن

 *یشلا هل بش لاق هنسانعم قفلوا رسيو هی هننسنرب رولوا ردصم كلذک

 بش لاقن ردهنسانعم كلتعفر هلا لضفو هدایز هنسنرو منا یا لوهعلا ىلع
 هلبرسک كيم ( بشلاو ) هلنیئهف ( ببشلا ) عفرو دیز اذا لوهجلا ىلع "یشلا
 ) ةبكلا ( روند هننالوا نسم لوف لع روید دب یک و هب وی مک و ه رعص چک

 ( هبایشون ) ةباش یا بش هارحا لاش روند هروعو ه ربق هزان و جک هدننزو هبح

 قدلو كنهسکرب هلك كنەزىه ( بابشالا ) ردتعاج رب هدفناط هلیعف كيش
 تشا لاقب رد هنسانعم كمردشت دالوا ناوجو تکی ینعب قلوا ناو بوشت

 بشا لاقن رول وا لامعتتنا هتسانعم هشمئو ریو ریدقنو دلو بش اذا لخ ]ا
 تاهما اضیا لوهجلا ىلع یئالثلا نم هل بش لاقن مک مبنا یا لوهجلا ءان ىلع 4
 بشاو هه لصا ردراو سان لق ةطقس هداروب هرزوا ینیدلوا مهفتم ند» ریاس
 هتسن رب بابپشا ییعی رد؛رزوا لوهجم ةغیص هن هکر دقاوا هدلیسهرابع دیزو عفر یا
 هدنل و امف مضلاب یک كفل وم قح رد)یتسم هدهنسانعم قلو تعفر بوللهدایز

 كم رتوکه طاشنو هولج بودانن وای [بابشآ و رد هنی رق هنهروکذم ةطقس یاونع امف
 بشا لا ردهتسانعم قلو ینشای رغص و هتخه یا سرفلا تبشا لوقت رد هنسانعم

 یتشاپ هلیس هینب لوعفم مسا ( بشلاو ) هلیسهینب لعاف مسا ( بشلا ) نسا اذا روثلا

 لوهجم یضام ( تش ( روئید هالسرا هلیس هی لغاف مسا تشمو روند هرغص شلو

 هدننهدام بید هک رونلوا دارم یردصم یانعم کر و هنسانعم كاتکب هلیس هی
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 ٠ روهظ هللدش ةعفدو روشید ههنسن ولتدشو واتدح اقلطم و ةعفذ یا رطملا نم
 نالوا رهاظ ادا ندشلاجو نسح كروظنم هنیرظن كرظانو روند هثیش ندا

 كيشنوکو روید هنرارح تدش كشنوکو روللوا ریبعت تعلط هکروند هرثا

 حراش روند كبح هنبررادمو هدر ط كنء رناس موج هکد جن روند هنرادمو هشرط

 ندصو نالوا هرزوا جاغا هکردموسرم هدنسهدام ٌرفغ هدیرعلا ناسل هکرید
 رونلوا قالطا غمصلا بووش هیهش رط ناثلاص یک لت هد رب هلجاغا بوقآ

 رونلوا قالطا ید هب هيس طوطخ نانلوا ربعت عاعشلا طوخ هلتهح و سپ

 .هدننزو باس ( بابشلا ) یک بیلاسا رولک بیش یعجم كنظفل بووشو یمتنا
 لاق هنسانعم ءاتف قلوا تبع بوشت ردرلردصم هدتزو هبیبح ) هببشلا و ر

 عج ندنسهلک باش بابشو اتق راص اذا یناثلا بابلا نم ةبيبشو ابابش مالغلا بش

 كنابو یمض كني رولک ید نابش یمج كاشو هنسانعم ناناوج رامنک رولوا
 كنشج لوقت رونلوا قالطا هنماکنه یلهزالو هنلوا كيشره بابشو هل دیدشت
 ( بابشلا ) ردیقل طایخا نب هفیلخ ندظافح بابشو هلوا یف یا رابلا بابش یف

 کیا تآ رولوا ردصم بایشو روند هغوروط قحهریدشتوط شت آهدننزو باتک
 توت ررایم ندادیط اسهد تاک زس هکهتسانعم قفلحاش بوردلاف یرقو یترللا

 بابش هدننزو دوعق ( بوبشلاو ) هلیعف كنيش ( بیبشلا ) ردشلیا رارکت ىنوب
 عفر اذا لوالاو ىناثلا بابلا نم ابوبسو ابیبشو ابابش سرفلا بش لاق ردهنسانعم
 لاقت زونلوا لامعتسا هنسانعم قمرترآ یتتفاطلو قنور و نسح كنهتس رو هیدن
 فأزو باقن ینعب املاج ارهظاو امنسح ىف اداز یا ةآرملا نول رعشلاو راجا بش

 هدیسسیکیا یدلیا راهظا یک یک رک یتلاج و نوزفا یتفاطلو نسح كنهبوبحم لوا
 قفو هليا رلنآ لاج قنور یسهفشاک * اهدادضاب فعکت ءایشالا + هفلوا ءايس

 هغورتوط قخ هریدشت وطشت آ هدننزو روبص (بوبشلا )ردشلوا جم ونایاءلابکلا
 هل بویشوه لاق روند هثیش نرو تفاطلو قنورو نسح 4 هنسنربو رونید

 كنبرلقایا ینعی هلا روشواص ینرللا یرلقایا هکرونید هآ لوشو نسح یا
 اذا بّوبش-سرف لاقت ردندنساحم روشواص یرب ینیدصب كن رللا یمدآ

 ولشاپ لوق ىلع روند هبیکو هنویق کو هرغص کو هدب هالجر زوج ناک
 دوعق ( بوبشلاو ) هلددشت كنابو ا ( بشلا ) رود هترلتلوا نسمو
 لوالا بایلا نم ابویشو ابش رانلا بش لاش ردهنسانعم قمردشتوط شن آ هدننزو

 زانلاتبش لاقب رولوا مزال هنتسانعم قعشنوط بونا یدنک شت او اهدقوا اذا

 هبوبشم رخت شاول بوشتوطو,تدقنآ اذا لوهجلا ىلع تش و مولعلا ءانب ىلع

 بولسکوم هتسنرب اقلطم بشو ةباش لاق الو ةبوبشم ران لاقب رغد هباش روند

 دن
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 مرکا لوسر ترضح ردشلوا دراو یعرش 2 هدنفح كنون هکرید حراش رولوا

 ۷ هبناسو ردغلف هجن نالوا عطقنم یک بسن هج نالو لسو هيلع هللا یلص

 لامها و بییست هدکد شت هنیدآ و كندلو اس ندا روللوا قالطا هیهود لوش

 دوئلوا قالطا دهقان لوش كلذک یدا راردنا.دازآ ندلامتساو بوکر بونلوا

 یدیارلزلیا لامعتسا ینذرب بولیریویلاص هناب هلیبس تلاح یسهلوقم رذن هک یدبا
 یشید عو بوروغوط دلو نوا یی را نوا هک زد هقان لوش لوق لع

 یلعو ىدا ژردا دازآ ندلیمح و بوکر بوربویلاص هنشاب یدنک یا هسلوا

DEGتب واک ماسو عاص هنط و لد رفس قاربا رب هسک رب کردهاد لوش  

 2 وا بیس ھن ند هب راح 5 نده رطاحمرب یسودنک یسهاد دوخاب

 هغروبق رب ندنرهغروبق كنسهقرا هکر ددقا لوش ضعبلا دنعو ىدا رولیرب ویلاص
 ندقالتوا ربو ندوص رب الصا هل ربویلاص پودنا جارخا كيک رادقم رب دوخاپ

 لابعتسا ین 1 هدنردنع یدیا رارلبا لیمحم دوو بون کا هسکرو بویلوا عونم
 كجەنب هلکلیا تراف و بن یسادعا یر ندارعا کرد حراش یدیا مارح _

 یهمارح هلیس ه ویس ناییتسا ب رب یدیشغ و راچات ندع دناق ,یسهباد

 روب مالک دعب نم هلکید هللالحال نم مارا بکرب هدکدلپا مولوید نسروینیپ
 دنن زو ناتک ( بایسلاو ) هدشزو باصس ( بالا ) ردشلوا لثم برض

 دیسر هلاک كنامرخ ردهنسانعم سپ لوق ىلع مب هدننزو نامر ( بایسلاو )

 هدقدلواقروق یکی هدعب رارید علط هنکچچ ادتبا ردراو یسهبنرم شب ردق هڪل وا

 ( هبایسلا ) رونلوا قالطا رم هرکصنندنآ بطر هدعپ سپ هدعب ےب هدعب لالخ

 ) نابیس ) ردیعما نواخرب ند هیعب ات هبایسو هنسانعم رخ روند ههداب هدننزو هنا ؛

 ردیردب هلق رب هکردیمسا ثوغلا نا ردلامعتسالا لیلق یسک و الیعف كنيس
 ینابیسلا ديوس نب بویاو ورع ېا نیا یحو هللا دبع نو رع ءامجلا وبا ندني دج
 ردیمسا كغاط رب هدنسار و یرقلا یداو هله كنس نابیس و ردندهل رق لوا

 رلیحف كيم ( بيسملا ) ردعضوم رب هديب هيك اطنا هلا بلح ( نالا ريد )
 ردندارعش هکرد سلع نا هدشنزو مظعم ( بیسلا ) ردیدآ هردرپ 0099 لیسم
 هدتنزو ثدح ( بیسلا ) ردندیاحتا هک رد ضاع نبا هدننزو هباتک ( هبایس )

 ردلوقنم هد هلیحف كاي ردیمسا یراردب كنبراتیضح دیعس لیلج ماما ندنیعبات
 ثیدح و هقف ردندنیع ا رابک ردن رپ كنهعیس ءاهقف نالوا هد هنب دم هيلا یوم دیعس

 یلاعت هلا هجر ردشلیا عج یدابعو دهزو

 ندمولط هلیئوکس كنهرمهو یمط كنيش ( بو ودلا )  ةمحلا نیشلا لصف 9
 بوش ءاج لاش روند روم یلفناغاص ناغای ندرب هلتعرمس یک روناشوب
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 أ ردنداروا یپسلا باهولا دبع نی دجا نالوا یلعم كنهفيلخ هللا مال تقم و
 ردغلیا در فلوم هلیرلعد ردردپ كدجا يدوم كل هفیلخ فأ مال قتقم راب
 سیفوخم ندنو یسهه هیوبیس هنسانعم حاف روشد هیالا هدیسراف بیس و

 ۱ اأ فلم ردکید ح افتلا ةحار رديبقل یزاربشلا نافع نب ورع نالوا احس ماما
 اأ هیورع هیوبیس هلکلیا نایب هرزوا قلوا اغا هلک ندناوصا یظفل هو هدنیاپ ءاه
 شلوا یمکح بکر م ندنوص هلبا هروک ذم ظافلا یک یرلهلک هیولاخو هیوطفتو
 و ید هد بتک كلذک ردشلبا لبثم هدهلیسهلک هیوبیس هداروا یتحو رولوا
 هل بیس E Sa هدنساپ تابکرم هجرا هیلغ یماج یتح رده وسم هنوک

 هدارو سپ ردشلبا حرصت ینغیدلوا یمکح بکر م ندنظفل هیو نالوا ندناوصا

 و ید مالعا ضعب هقشب ندفل وم ردمهبم یریسقت هلا حافتلا دار یا كفل وم

 طفل هیوبپبس هدنحرش فاشک ید هجرا هيلع ینازاتفتو ردرلبشلبا ریسفت هنوک
 تی ويد رد هنسانعم حافتلا ةحار ردبکم ندنس هلک هلو هليا بیس ردیسراف
 1 هب ول بیس نمک ویس ۲ هوس ر وب هدهیس راف ثتاد رفم هکیدلاق ردشابا

 هللا یوب نالوا هنسانعم هحصار ید هیوب و روید هیالا بیس ردففخم ندنراهلک
 یوم یروبزم بقل رولوا كعد یلوقق الا هیوبیس هلفلوا بکرم ندهیصیصخ ءاه
 راشخوا بووس هلکن آ ردشلیا بیقلت یسهدلاو نکیا هراوخربش لفط زونه هيلا
 هیوهار ن قحا هدنسهلاسر مان هبا ريغ ىلا بسن نهف هیالا هفص فلومو ىدا
 اب حفو واو نوکسو ءاه مضو ردهلیعف كواوو كناه هیوهار هک ردشعد هدنسهدام

 ییاو هدرلعما نالوا موتحم هلیظفل هو اقلطمو ردلیلقو نکل رولوا ظوفلم هدا

 کوب سپ ردزناج بارعاو ةاتب هدنویو یک هیورحو هیورعو هیوپس ردتغل هجو

 هو بیس هروک هبیاثو رولوا شلوآ قالا هنظفل بیس بولوا توص هیو هروک
 و ةا کاو ردغئاس ید هجو کیا لصالا رولوا ففحمو بکر م ندیسراف |

 یرخآ كنسهک كبلعب یرلضع و رلیدلق یتبم هرزوا رسک ینرخاوا كنابیکرت هلوقم
 || دولا هدیسراف هکلپسهلک یسهبوبیس هدندنع رلطعب هکربد حراش رلیدلپا برغم یک

 زولا هلفلوا بکرم ندتبسن اه هللا یوب هکردیکرم ندنسهلک هوب روید هددع
 یدمو من كناپ نیئدحو ردهیانک ندنرثک هکرولوا كد یحاص هفیطل دحار
 ددقفاوم هب هیسراف تادرفم لوق و سپ راردپا ماکت هلیففو كناهو یحف كنايو
 .هناب شو یش ) "دیاسا ( ردسقل یسوم ن دمع ند هرم ےم ءاهقف هبوبیسو یهننا

 هدرب کیدتسیا هنشاب یدنک هک هتسانعم هلم ٌةیاد روشد هراوط شریویلاص

 یک ینچا ایلک پویلوا دناع هنسالوم یسالو هکرونید هلوق لوشو رروب بوزک
 | .هیلقن دوخاب هلی رابتعا هبقر ثینأت ات هروک هکوب هلوا هدازآ هرزوا قلوا عطقنم
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 نالي باهسا و یش نع هسفن یبتنال یتح مطو هرش اذا نالف بهسآ لاقت
 ند هضراع ی-هلوقم ضرصو فوخا قشع لوف لع قلوا دودا هلریس قثوص

 قع بهذ ادا لوهملا لع لحرلا بهسا لاقي ردهنسانعم قلوا ریغتم نول یشات

 هلاسموق بوزاق یوق و ضرموا عزفوا بح نم هنول :ریغتوا هيلا غدل نم
 و بوزاق بوق دوخاپ قلو راک زور هفلجا كيلد هدنصا لوق ىلع كشربا
 اومعیف ارپ او رفح اذا موقلا تهشا لاش رد هثشانعم قلوا بئاخ هلغمال و

 بیسم هنشاب یدنک یراوط و اربخ | وییصد ۴ او رفح وا حراوا لمرلا لع

 كعا یتسانا یزوف و اهولمها یا ةبادلا اوبهسا لاتش رد هنسانعم ثمرب ویلاص

 بازو هر ) ةبهسلا ( ءاطع) | نم شک | اذا لحرا تهسا لاش رد/هن انعم

 دبهسلا ( روغلا هدیعت یا دبهس رب لاش روشد ه يوق نالوا نرد كب ېد (

 یعاربط دوخاپ بولوا هدنیرد تیاغب ییوص هکر ونید هب یوق لوش هدننزو همرکم
 ایهس كلغ اذا هبه م. ربب لاقي هيغلوا رادتقا هنجارخا وص هلغل وا قوح

 لحرلا بسا لاق  N Ejره رب هدش زو یری ( یهسلا ( ءاطعلا نم |

 رب و ردیدآ ییوق رب صوصحم هنسلسق دعس ونب هدننزو ءار ( ءایهسلا ) ردیدآ
 عاش پاهس نب دشار ردندامما هدننزو باتک ( باهس ) رددآ رازغ رم فو رعم
 بیع ) بيلا ( ردق و هسک مات باهس هلا ر هم نیس یربغ ندنو و رد روهشم

 سانلا لع هبیس ضاف لاقت ردجسا هک ردهنسانعم ششخو اطع یک رو هدننزو
 هغر رس كح هیلبا عفد هدقدناج مرا دوخاب هدقدرووا هرب حس یکو هواظع یا

 هنب الف یریوق كنممق تآ بيسو رارید ید ید رم رووا ریبعت ردنوک, هکروشد
 بآ و یرح اذا اپیس بیس ءال] باسلاش هنس اتو قغآ رولوا ردصم بیس و روند

 (بایسن الا) اعرسمیثم اذا لحرلا باس لاش ردهنسانعم كيروب كاج 1 ناور

 یم اذا باسنا لاق رد هنسانعم بیس یدو هدنزو لاعفشا  Eیرٹکا

 ندنتل اب هکرونید هراهنیفد هلیمض كنيس ( بویسلا ) راردبا لامعتسا هدنیشم هیج
 نوجغیدا وا هیهلا هیطع هکرب د ح راس ۳1 زاکر ردنرابع ندلاوما ناقح بونلو

 هیج وزب ندناحر ضرا مات مضا ( بیسلا ثاذ ) ینا ردد رقم بیسردشغلوا قالطا

 مزراوخ و روسد هنلو وص های رسک كنيس ) بيسلا ( رد. دآ حساو ءاضق رب یعب

 رددآ قمرپا ررب هدنتیامن تارف رنو هدنبار همهب و ردیدآ قمربارب هدنسهکلوا
 یو نوراهن حابص رداعسم هلیمسا رب لوا ردراو هدلبرپ هرزوا قمرا یجچوا

 هللا دبع نب هلا هبه نالوا یلعم كنهفیلخ , هّللاب ردتقم و یرفلا دجا نب
] 



 رود ها ویح و ناسنا نالوا ووسو نوزوا یراق و یسهقرا هلی اه ( هبانسلا )

 لاقي رولوا رببعت قلاضف مش هک ردهتسانعم ترش هدننزو هبرمشم ( ةبنسملا,)

 "ولنادیمو درکوب ندرکس قوح هدننزو فتک ( بنسلا ) هترمشیا هتنسم هیلا قلا

 روتشد هنادماج و هبکه نالوا نیتم و مکح هدننزو هقنح (هبتنسلا ) روند هتآ
 رونند هیسک برمشمد و یوخ د هدننزو ذفثق ( بتنسلا ) هنسانعم هک ةع

 بلصو ناقنايط هدننزو لح درج ( بآدنسلا ) قلا "یملا یا بتنس لجر لاقب
 كنون یدنلوا رکذ ید هدنسهدام بدس هکدتن روند هود كکرا نالوا نتمو
 یاط ( هبطنسلا ) ردشفلوا رک ذ هدلحم یيا یبم هرلبهذم نید ردهدازو هیلصا

 هک روند هنتلاح قلنوزوا نالوا برطضمو یلس نسقشقاب هدننزو هبتنس هلا هلم
 كنيس ( باطنسلا ) برطضم لوط یا ةبطنس هب لاقب ردیفصو یناسنا تماق
 ناثلوا ریبعت كجك هدنزو هذفنق ( ةبعنسلا ) روند هنعكج یبرومد هلیرسک
 بومو یغوط ها هدنسهروا كغادود تسواو یک سرع نبا رونید هروناج

 ۳ 9و نرو رفتیم )درود دیک تاق فو تراس
 دیعب رفس هلیلوکد تكناب و یمن كنيس ( ةابسلاو ) هلیعض كنيس ( هبوسلا )

  هدننزونافوط ( نابوس ) دیعبلا رفسلا یا ةابسلاو ةبوسلا هلتد لاقب ردهتسانعم
 تشدروندهءهوا هدنزو بېن ( بهسلا ) ردیعما ضرا ردوخایغ اطرب دوخا هردرب
 قلا رولوا ردصم بهسو رونید# آ ولنادیمو رکو و زواب ویک ةالقهنسانعم ناپاییو

 قو رعم ربو هذخا اذا ثلاثثآ بابلا نم ابهس "یشلا بهس لاق هتسانعم ذخا
 ردزناج هده رک كناهو هلیعف كناهو یمن كيم 1 بهسلا ) ردیعسا كرب قاروح

 ول زوس قوح رلیحف و یرسک كناه بهسم و روند هنآ لرکو و زوايا ندوب

 یا بهتسم و بهسم لجر لاقب ردندیاهسا رلنویو روند هیسک نازواو راثکم
 هک ردهلیحف كناه لعاف مسا ندنونهروک هتنايب كنهراس لوصا هک رید حراش ربثکم
 ردتشلیا ت ید س یا فاوم نکل ردلک د دراو هل رسک تكناه ردندردا وت

 راومه ةکرونبد ءرب لوش ھی كنيس ( بهسلا ) ردشلوا دراو هدیسیکیا | رهاظ
 هتسحا ون وفا رطا كنءوا ةالفلابوهسضعبلا دنعو رولک پوهس یجهلوا لهسو

 قوح هلنرسک كم رمه ) باهسالا ( هيلوا قد رطو كلسم كج هديك هدرلن آ هک ونید

 بهتسدو .بهسم وهف مالکلا رثكا اذا لجرلا بهسا لاقي ردهنمانعم كايوس

 سفن هلا ظح یافیتسا و بل هاتعتسا ند هتسنرب الضا باهسا ضعبلا دنع و

 ردهنساتعم كلبا طارفا هدعطو صرح هدنسهحرد كمالبا اسماو ذخا ییهصیرح
 ترس سس
 ج سه مفا

و باح” ( باتسلا ) ردندآ عضوم رو روند هیسک پاذک |
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 یبوز نولاخ هدننزو لعفت ( بالا ) ادح ربسلا ف عرسا اذا لجرا بلسنا

 لاقب ردهنسانعم كيك یسابل منام هلتنیز كرت بوتط ساپ هلبسح كلبا تافو
 هلتلاح قلنش وص هدنزو هعرح ( ةبلسلا ) اهجوز ىلع تدحا اذا ةأرملا تبلست

 لزوکه ن. كن هبوب لوا نع اد رج یا ابتبلس ننام لوقت هما و
 عضوم رب بیرق هدییز رهش هدنع هدننزو مظعم ( بلسم ) ردراو ینلن وقوص
 ردفا یسابل ام کروند هسابل هایس هدشنزو باتک ( بالسلا ) رددآ
 یھ كموئلک نب ورع هلیسهینب لعاف مسا ( بلتسلا ) یک بتک رولک بلس یمج

 هدنزو لععس هلا هزه ) تاسلا ( رددآ یف كن هسک مان لبهد واو ردب دآ

 مقتسمو یغوط هدننزو لععس هلا هله یاح ( سما ) روشید هروب قوح

 روند ههارهاش نوزوا ندیک بولیکح یرعوط یک میقتسم ۳ روند هن هنسن

 لو هدشزو رارعشقا ( بایحسالا ) دتع نيب حضاو یا بسم قیرط لاق

 ادتع انيب ناک اذا قیرطلا بسا لاق ردهنسانعم قلوا هرزوا روک ذم فصو

 رونېد دیسک نادان و ظیلغ و لیقت هدشزو رفعح هلا دمحم یاخ ( بیلسلا (

 هدننزو رفعج ( بهلسلا ) ردها همم نیشوب لوق ىلع یک یرالاج كرب هدرایدو

 هب یشک نو زوا CRE هلاجر لوق ىلع هنسانعم لیوط رونید هب هنسن نوزوا

 یرلکک و ولع رک ولهثح یریاو رددآ بلک رب بهلسو رولک هبهالس ىج روند
 روشد ه 1 نالوا لزوک هوك لوا یدو هاه ( هبهلسلا ) روند a1 نوزوا

 روند هنروع هيسجو دتمونو هماظع لاطو مظع اذا ةبهلسو بهلس س رق لاقت

 کشد هک روند هن وناخ همدقمو هڅي رح لب رسک 2 رلثیس ) باهلسلاو ةباهلسلا (

 یرلیو كنسيروای شوق هدننزو رارعشقا هلا همجمنیغ (بابغلسالا) روش وا ریبعت
 راطلا بغلسا لاقب ردهنمانعم كچ بولوا نکی نکی همدقا ندنمرارق زونه
 ننام هلیوکسس_كنوناو ینهف كنس ( بنا ) دوشی نا لبق هشیر كوش اذا
 بونک تدمرب هلکن آ ینعب ةبقحو ارهد یا ةبنس كلذب انشع لاش روند هندمرب

 دفلیوخ دب نالوا هلتهج قلوا بضغلاو لاعفنالا میرس و برشم ریتو كدنک
 ندامز ید و هب هدایز ) سا ( را ہد هلل رسک كنيس هدانعم و روند

 قلثغ راط كباج هلی وکس كلونو یخ كنيس ( تابنسلا ) رود ههدودم ريغ ثتدم

 ربرشب عبطلاب ها کو ردزناج هد هلل رسک كنيس روند ابو جانا نالوا هته

 هدننزوما رم ( ءابتسلا )رد هتسانعم دعقمو تسا هحفو نود هسک هرضاا رکو

 تور( توبسلاو ) هدننزو بونح ( بونسلا  ردهنسانعم دعقمو تسا ىج دول

 ۱ لاقت روشد هب یشک برمشم ازت و لاعفنالا عیرس و نیغ راط عبطلاب هدش رو

 یجالپ بونس و هعیرس بضفلا ربثک ینعی بضعف یا توینسو بوتس لحر

 ۲۰ لوا
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 کد هکهت هدنزو ربما ( بیلسلاو ) هدننزو روبص ( پولسااو ) لک كمال

 یشید راسو هنوناخ لوش هلنبتض ( بلسلاو ) هدنازو ثدحم ( باسلاو ) یدتلوا
 هلوا شمر وثود تكسکا دوخای هل وا شلبا تافو یدلو هک روند هناویح

 اهدلو تام اذا بلس و بلسم و بیلس و بولسو بلاس ةقالو ةارما لاق

 رولک بئالسو هلنبتعخ رولک بلس یمچ كنس هلک بیلسو مامت ریغل هتقلا وا

 ا رد هتماتم بلل دونغ ( بلا ) یکا بنام
 كکا دوش« كلبا تافو یدلو كناوح یقید ياسو ن وناخ 4 رک کم ره
 كجاغا و بلسم یبف ةقانلاو ةارلا تبلسا لاش ردهنشانعع كمر وش ود

 لاق ردهنسانعم قنوا قالبج هلکلکود بولوا نارخ یرلقاربیو بویلاق یرلشک
 ۱۳ هک تم( لا ) اهقرو طقسو اهلج بهذ اذا رها تل |

 | كنهمول هک رونید هنسهراب ج اغا لوش لوق لع رونید هننالوا نوزوا كي هدنرلتل
 یچفچ هدننزو هزمه همولو راردبا لاخدا هنکیلد كنهم ول جوارب پوردشان هتد

 نابص هک روید هنعوج بوطرد قرەلوا شفلوا عضو هنیرلرب ولرب كني رلتل آ
 2ک (بنلا) ردراو ات هدنمالک كقلوم ردلخ اه-یع يرومد
 ( بلسلا ) روتید هناویح و ناسنا اپکبسو كياپو عیرسو روند هثیش نوزوا
 بولیوص ندنسهقرا كنرب ردلوعفس یتعع لعف روند هبهتسن نانلوا بلس هلنیئعف
 لتفنم ] ثیدلا هتمو ح راشلا لاق رولک بالسا ییجیک تاوداو باونا نانلآ

 دکردیسا رجش عونرب بلسو ةباد و حالسو بایت نم یا [ هبلس هلف البتق
 نایزو كناویح نانلوا عذ هعبذلا بلسو ردیدآ تابن ربو رولوا نوزوا تیاغب
 ندنغوبق كشماف هبصقلا بلس و رونلوا قالطا هنسهنکشاو هنسهحاوو هتسیرد

 د رج رب صوصحم هنع و رونید هفیل نالوا لصاح ندنجاغا لقم بلسو ردنرابع
 قوس نالوا هدهرونم ةنيدم رووا ذاا ناغرواو بیا ندنآ هکروند هتغوبق

 لجرلا بلس لاقب ردهتسانعم كيك بالس رولوا ردصم بلسو ردندنو نیبالسلا |
 هلی كنهزمه ( بولسالا ) رک ذيس اک باللا سل اذا میارلا بابلا نم ابلس

 زرطو نف هکنوسلوا یونعم رکو نوسلوا یسح كرک روند هقیرط نالوا كولسم
 بأوج هرزوا تمکح روط ینعپ هنایکح ےکح بولسا روئلوا رییسعت روط و

 لوقلا نم بیلاسا یف نالف ذخا لاقب و هتقب رط یا هبولسا فلس لاق ردکمریو
 هټلاح قلوا یرقو نور و روند هنندرک كنالتسرا بولناو هنم نونف یف یا

 راما تافتلاو لیم هفرط یکیا هتسانعم فنا خوش ردهیانک ندنوخنو رک هکرونبد
 رد هتسانعم كليا تعرس كب هدکعرو هدننزو لاعفنا ( بالسنالا ) رولوا

 لاقب هلوا هدندح راقح بولیوص ندنسیرد یشان ندنتعرس و دج لاک هکهلیوش

 بیتا
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 هکرونید هی هنسن یک كبک نالوا لصاح هدشاب هلناصف ( ةبكسلا ) ردیا روهظ لیراص
 ( باکسالا ) ردندباا ترالا نةك زرد ید هره هر مش ورق
 هکر دیفدارحو هدننزو هفکسا( هبکسالا) روند هب یش وب اب هکر دیفدا رمو هدنن زو فاکسا
 هکر وند .هفش رغآ لوش هک كنممه ( هباکسالا ) روند هنکشیا تلآ كنوپق

 هدنزرط لوپ لوق لع زروق هر آ درایوخ قجوق هنسن یسلوقم غاب هاقب
 هلشیاق ندنرزوا هدعب بورک هنکیلدو هنغت رب كمولط هکر وند هتسهراب هتخش لوش
 باخ ( باکس ) ردهتسانعم هیاکسا يعط كنم ره ( هبوکسالا ( زار د بو رص

 هرزوا دو ماطق CK ( ردد آ یس زف كکلام ن عدحا هد

 كناطعق نب هعير نب ةديع دوخاپ كنهسکرب ندنسهلسق بالک وب دوخای م رد ییبم

 تنیس ) تلسلا ( ناو سرفر دو هدننزو ناتک ( باکس ) ردیسا یغایصق

 بولاچو قل آ بوناق ند هکر ی هتسنرب هلنیتف ( بلسلاو ) هلی وکس كمالو یعف

 هدر اصب كفلوم هسلتخا اذا لوالا بابلا نم ابلسو ابلس هبلس لا ردهنساتعم قاق

 ردع وضوم هتسانعم قمل آ بوکح یهنسن رب هلا ربجو رهق ند هسکرپ بلس هروک هتلایب
 سابل كنل وتقمو بولغم هدکنج دوخای كنیمارحو قاآ بواق ییهنسنرب ,ندنلا

 بلس هلیش رط رود ید یسالئخاو ریست هلا سالتخا هح رکو یک: یل بو وص

 تغرس ةلفغ ىلع یی هنسنرب نددسکر سالتخا هدحایصم نکل رد شلل, نس هلا

 لصاو موسم هلیاوتع هو هتلسو ردح ورشم ود ردهنسانعف قمل آ بوباق

 خا ی ظفل بوت هلفغ وا داتسا هدیز دعا ابم لعف نکل بولوا دز تو تولاس

 ردم وقم ولد 9 ان یفنذح ی ےہ انعم ماهشاو ردشا وا ب وصنم نفقا نم ریو

 هلوعنم نیا دمکحو ردنشم هرزوا قلوا لاثم هلاقشا لدن هد هوه بتک کد

 لقثلا عیرس و E رلبرعو ینا ردم وسر هدنناونع هایا هت هللا هب دعت

 عاوقلا بلس سرف لاق ردهنسانعم لعاق مسا هکراردبا قالطا ماوقلا بلس هآ

 هدننزو لاقتفا ( بالتسالا ) روئلوا قالطا هکغرو كياپو ربت بلسو اهفیفخ يآ
 هسلتخا یا هبلتسا لاش رد هنسانعم قمل بوناق ند هکر ی هنسنرب دو

 ردندهغلابم نازوا هکهدننزو هاذک (هیالسلاو) هدنزو توکلم ( تویلسلا )
 فصضو هبهآرمو لحر رونید هبهتسک نالوا داتعم هغ آ بوياق هنسن ندا اعاد

 شاباق ىلقع هدننزو ریما ( بیلسلا ) ةبالسو توبلس ةًأرماو لجد لاق رولوا
 یجب نوسلوا ةأرم كرکو لجر كرک هنتسانعم هدور شوه 2 هیسک هتفشآ
 هکرونید هناویح یشید راسو هنوتاخ لوق تیلو هدننزو یرکس رولک یلس

 هل وا شم روشود یندلو ن کیا ماعات یخ زونه لوق ىلع هل وا شلیا تافو یدلو

 ) بلاسلا ار رود هجا قالبح شقک ی یرلقاربی و یرلفادیو یرللادو رک. دیو

 حس



 اذا الف بلقس لاقب رد هنسانعم عرمص قلاچ هرب هدننزو هجرحد ( ةیلقسا )

 در

 . ]| کر ردهفناط سنجرب ندسانو ردیسا لجررب هدننزو بلعث ( بلقسلا ) هعرص
 هکر د هیلاقص یروهشم كلوت رولک هلاقس يج رونید یلقس هدنتسسن یک یرعو

 ا رذموسرم هدنتسهدام بلقص هکدتن ردرلجخاتم هلا سور هکر دولا: ھ4 .داص
 | كکود ییوص هدننزو راکذن ( پاکسلاو ) هلیئوکس كفاکو ىح كنيس ( بکسلا )
  ةغلایم تکسو هبص اذا لوالا بابلا نم ایاکسنو ابکس ءالا بکس لاقي ردهنسانعم

 رووا قالطا هعدآ نوزوا بکسو رکذیس اک بکس ام لاق رولوا فصو

 كزانو قیقر تیاغب رونید ,هو عون ربو رونلوا قالطا هرومخب ناغای یماد اعباتمو
 لوق لع هآ یوص یلنکشا یک ناور بآو ردشفلوا هیبشت هیوکسم ءام هلغملوا

 . همدآ لکنشو خوش ولطاشنو شدنج ح ورلا فیفخو رونبد هتنالوا ریس یرلدآ
 لوش بکسو مزال یا بکس ما اذه لاش ردهنسانعم موتحو مزال ماو روید
 لوا لا كن رلترضح مالسلاو :ولصلا هيلع تلاسر ةطخ هاش-هکردیسا كسرف
 هدنلآو بولوا یروط هایسس یفریوقو یسیلی ردشلوا یرلکلم هبوط لخاد
 لوص هک یدا ینیلا قلطم لعحمو یدا راو یسهرف نانلوا ریبعت را حابص
 ا نيف ىدا راد ید بکس کاو ىدا لیکس .ىرلقلیغاقوب كنغايا لوص هيلا

 ا روند هرقاب تکسو ردیعسا یسررف ید وک ما هب واعم ن بینش بکسو

 RUS) ) ردتغل هدالنتعفو هتسانعم صاصر روند هیوشر وق لوق ىلع هنسانعم

 اذا ابوکس وه بکسف ایکس ءال بکس لاق رد هنسانعم كلکود وص هدننزو دوعق

 بکسنا لاقب ردهتسانعم نلکوذ وص یندو هدننزو لاعفنا (باکسنالا ) بصنا
 لقیص کنار ) هدنزو روبض ( بوکسلاو بک اسلا ) بصنا.اذا اذا املا

 لعاف هکرونید هبوص ییکو دو نلیکود هدننزو بولسا ( بوکسالاو ) هدننزو
 ءام لاق رول وا كد شلکود هکر رد هنسأنعم لوعفم مسا د وحا رد روصتم هدننروص

 بوکساو بوکسوا بکسنم یا بوکساو بکیسو بوکسو بک اسو رکذ اک پکس
 فاکسا رونید هبیجشوپایو روند هرونغ یعاد نلیکود اعناتم هدننزو بولسا
 پونازوا یرغوط هرب و هنسانعم نيق روند هبیبرومد لوقلع هتسانعم رکشفکی ک

 امرخ نالوا ءرزوا رطسسم فص فص ولباج ییاو روید هکشعش نالوا دتم
 . دنکیج كجلكو ردیعا یزاج رجش عونرب هلنیتعف ( بکسلا ) رونبد هنیرلجاغا
 طب هی عو: هیقن لوش :RTE او ا روا

 اکا سرق له هکرید ح راش هلوا شاد یلکتهزوک ندزب یرکد یک یغآ قلا
 دلو هبکسو روند هلواهو ی رییس هقتسس نکل رربد هقتسس

 هدنزوب دیهاک فنی هب یرد هقفو یرلک دتبا ریبعت لوصو شا ناقح ربارپ هلا
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 یرکنش روند یغس هدن وم هدسانعم ناعوحو عیاج رونید هیسک جآ هدنزو

 هفلح آ هل رسک كنءزیه ( باغسالا ) هل رسک كنس رولک باس یج هدنژو

 بعسم ( بغسلا ) ةعاجلا ف لخم اذا لحرلا بغسا لاش ردهتسانعم قلوا لخاد

 خاونم یا تختسفاو اذک هل تعطم وه لاق ندهتسادعم غ وّتم ر
 هنس لوا هسک لوا هک ایوک ردهنسانعم قمردقح آ هکر دلوعفم منا ندیغت وو
 ردشلوا اراوکو نابسحو اور هنسیدنک یک هعط قفاوم اک | هلغلردقح آ نوح ا

 ربع تاقن وک هکرونید هنس ز واي كنهقات ۳۳ كفاق و یف كنيس ( بقسلا (

 ردص وصم هنککرا دوخای رونلوا قالطا هدنعاس ینیدغوط زونه لوق لع روئلوا
 رولک باقسو رولک بقسا يح رونلوا#قالطا هبقس دوخاپ رغد هبقس هنسیشید.

 نوزوا بقسو یک نابقع رولک نابقسو یک بویس رولک بوقسو یک بالک
 كنيس رولک نابقس ج رون دهننکر بد هب واو قحال او رداچ لیقو روند هبهتسن

 نا دجا ندنیئدحم ردیدآ حض وم رب هدقشمد ةطوغ نابقسو هدننزو نابرع دلا مک

 هدننزو بارع( باقسلاو ) هدنزو ربنم (بقسلا ) ردنداروا ینابقسلا دجحا نيد رع

 قداع قمزوغوط دلو هئوک لوا هکروشد هبهقان نالوا یسانآ دلو نالوا رکذ
 لاق ردهنسانعم برق قلنیش هلنیتحف ( بقسلا ) ردعالم هربخا لوق وو هلوا

 ابقس هراد تبقس لاش رولوا ردصم هنسانعم قلوا نشو برق یا بقس ام

 بیرق یا بقس لازم لاه رولک هنسانعم بیرقو برق اذا بارلا بابلا نم

 نم ابوقس رادلا تبقس لاش رد هنسانعم قلوا نیش ةدنزو دوعق ( بوقسلا )

 رونید هنکر ید رداچ هکرولوا عج ندنظفل بقس بوقسو تبرق اذا لوالا بایلا

 ( باقسالا ) ردهلدتهج هیبشن روالوا قالطا هننراقایا كهود هک لبالا بوقسو/
 ثلبا نيقبو تبرق اذا رادلا تبقسا لاق ردهتسانعم قنوا نیش هل رسك كنه

 یرب هکردیفدامو «هدننزو براقت ( بقاسألا ) هبرق یا هبقسا لاقب ردهثسانعم
 ) بقسملا ) .ةبداقتم یا دیقاستم مایا لا هنمو رد هنسانعم قملوا نبش هنیرب

 هتسانعم دیم و ردهنسانعم بيرق یدو ( بقاسلا ) رد هنسانعم بی رق هدنن زو نسحم
 ( ةبقسلا ) دیعب یا بقاس لاشو بيرق یا بقاس لازم لاق ردنددادضا هلغلوا

 تیلهاج هدنزو باتک ( باقسلا ) روند هنسا وص بکن ح یشید هدننزو هرع

 نالوا توف یبوز هکر ونید هنس هح راب قوم لوش هرژوا قلوا ندن سەرو

 ییسه رهح و شارب یرلحاس كنشاب یدنک نوتاخ نالوا راچ ود: هتیصم رب راس دوخ اب

 هدنشاب ینفرطربو عضو هنشاب هرکصندکدلیا هدول آ یغوم لوا هلیناق بودبا لااچ

 لب یتغیدلوا هدز تییصم ران روک هک ات ردبا .جارخا ندنبناجر كنوتروا نالوا

 فتک "( بغشلاو ) درو ناد ( نابغساو بالا ) زد

 ند
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 نک امالا بسح رولوا یناتسبو یرب رولوا مسق کیا هک ردموسم هنوک وبهدهییط
 هرزوا یرب یرو دحجاو ضيع قاروا رولوا ردق هعارز ترد ندعارذ ییا

 یم یو یرادناد نالوا هدقلاسو رظنعشوخ تیاغبو یراص یچچو شعشقص
 را رکید هدنرا هاب صم نوڃغيدل وا رظنفش وخ رد هديب ترفص هلا داوسو ردق

 هلیح* كنيس ( بساسلا | رلیدید ن دب آ هنب را هادو اغا د آ اڪا رلضعد

 رجش وب ]رزود قوا ندنآ هک ردرهش عون رب ید و هدننزو بنز ( بسیسلاو )
 رلیحف كيه( بطاسلا ) رديعون رییک كنجاغا محسن هک ردیسفم هلا تخرد دازآ

 روند هتسروا یبرومد هایحف كناط و یرسک و یحف روم ردعج ندنظفل هطسم

 یرزوا بول وا ریغتم هلغم ر وط هدیدم تدم کر وتد هبوص لوشو هتسانعم نادنس

 دلاعتسا بوارب هشيا الصا هلغصب قبهلوقم زولومو قاربطو بوتلن وصوب
 هبطسمو هلی كنيس رونبد مدس هدنعج هک هنسانعم مدسءام هلوا شماملاق یتیحالص
 هدنرکوا ناکدو ویقو هدنراقلارا وپق هک رونشید هرب نانلوا ریبعت هیطصم الاح
 روند ید هشو 3 ررد ید هفصو یکسو دس راردیا ان نوعا قمروتوا

 دلش رحم هک رونید هنسا رط تعب هنسهفاشم ناتک هدنزو هبط رط ( هبطسالا )

 نمکپو لاب هدننرو بییارغ هلا همهم نيع ( بیباعسلا ) روئلوا ربیعت هبوطصا
 بونوس یک كلا هدنراقدل [ هلا قمرپ ندراهنسن كشا# ولتجوزل یک یمطخو
 ۱ او لسعلا بیاعم تدغما لاقب رها اضتقا ندماوق روند «رالت نایازوا
 راردنآ لامعتسا ید هلغلوا تلاح لوا ید هدرایلاس ناقا ندعاو هطویخ یهو

 هدننزو روز رد وبعس ید رقم ط ویلخاک هب اعل دتما یا بیاعس هک لاس لاق

 اذا "یملا بعست لاق ردة اعم كع وس بونازوا هدننز و لعق ) بعسلا (

 رونید هتبش نایازوا بونوس اقلطم هلیئوکس كنيعو یصف كنيس ( بعسلا ) طط
 3 لاعفا (باعستالا ) نوملوا ندهتسن ولو .ریاسو ند هیچا واماوق
 مظعم ( بعسلا ) لاس اذا ءالا بعسنا لاقي رد هنسانعم قغآ هجهتسهآ وص

 هدنسانعم غیوسن هلتبسانموب رد هتسانعم قّقفآ ردلوعفم مسا ندنظفل بیعست هدننزو

 هنمو ردنرابع ندکلیا زیو بوروک اور هبهسکرب یهنسنرب هکردشفلوا لامعتسا
 رداراوکو اجو اور هحیو اکا لوا ینعی ع وسم یا اذک هل بعسم وه لاق

 ( ةباغسلاو ) هلنیتحخف (بغسلاو ) هلی وکس كنهمجم نيغو یحف كنيس ( بغسلا )

 قمجآ هدننزو هبرشم ( ةبغسملاو ) هدننزو دوعق ( بوفسلاو ) هدننزو همالس
 لحرلا بغس لاش ردص وصحم هغبقح | نورقم هبعت و خر لوق لع رد هنس انعم

 عاج اذا لوالاو عیارا بایلا نم هبغسمو ووفسو هبافسو ابغسو ابغس بغسو

 له نکل رد هنسأانعم شطع قم وص ران تعف تغسو بعت مت توکي ال وا

as 
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 یوط یرقو هک ایوک روند همدآ نالوا لیوب نوزوا تیاغب هدننزو بذجم
 ردتفل هدشنزو فقسا هاب دیدشتو هدشنزو ذفنف ( برسالا ) ردشنک بولیکح

 هدننزو بولسا هللا دلم یاح ( پوحیسلا ) رارید ید كن آ رونید هنوشروق

 هدناهما راسو ةلبوط یا بوحرس سرف لاق روند هلآ نالوا ولعرک و نوزوا

 ولیوب نوزوا بوح رسو ردرسفم هلا تآ نالوا نیقن هریو ولی رک نوزوا یو
 هدل وا یانعم هک رد  راش لیوط یا بوح زس: لحر لاق روش وا قالطا همد آ
 م یاس نکل رد شالوا م ؛ات هرلن آ فلوم هلکلبا صیصع هغارصق رلضعب

 مد نسح ولیو نوزوا کل بویغد همدآ نوزوا نکلاپ هدینا یانعمو رایدلیا
 هرواج یرلک دید لاقح بوحرسو یمنا رونشد همد آ نالوا ءاضعالا بسانتمو

 بولوا رو ك یراذزوک نیکو ناطیشار بوحیسو رربر ید یوآ نا رود

 دوراماوبا نالوا یرلماما كنسهفلاط هد وراج بوحسو رولوا لكاس هدایردو
 ٌهقناط و ردا بتیقلث یرلتیضح هاب آ نعو هنع هللا یضر زق ةابلا دع ماما ردنقل

 هن ا رد را رهام هلبس كنب رل موج اا زی نیش ردن د هیدن ز هالع هر و زم

 یتویق یشید هلکنا هکردهلک رب اررکم بوحرس بوح سمو ردرادوجوم هدنراید اعتص
 سا یوک اي هدنل آ رب 7 7۹ فا ( بادرسلا ) ررشاچ نوجا قتاص
 هم ندیسراف ویو روند هرب یک نزرع ناثلوا ذاحا نوجا مارآ هدرلتقو

 ردفاراععم !هدنرپش دادب الاس نولو بعت هاو نامز رز هدوک هاب ۳

 لصالاق ردکعد رب كج هیلیا دیربت وص رد هلیعف كنيس هک ردب رغم ندیشراف یادم
 نزحمو مورد و هدرراید و الح یدا رول وا عضو وک وص هیاروا نوجا دیربت

 انب ولفلکت هلیرللبا مارآ ید رلیدنک هدفیص ترارح تدش هدعب رونلوا رببعت

 قفل هنسهلوقم ساطرق اک ندرك یکم بیات تیالع هو رول 9
 هدننزو بوحرس هبا هلمم نیع ( بوعرسلا ) رولک بیدار یج ردشنوا

 هلیعف كلارو كنيس ( بیدنیس) یک س نا رونید هروناج نالوا ممت كلك
 ردهرهشک غرب رح هدناتسدنه یاصقا نی هک ربد حج راس ردید آ هدلب ۳ هدناتس دنه

 ج وع هنسهورذ ردهدن | نوهاز لبح ینیدل وا لزا مالسلا هيل مدآ ترشح

 دنمونن ولناج ولتا یو نوزوا هدننزو هیملس ( هبهسلا ) ردرود ندناکما "هلح رم
 هدننزو تلعت ( تهرسلا ]) هلل وط ةيسج یا ةبهرس ارا لاقي روشد هنوناخ

 روشارغوا هلیزاغو اءاد بولوا بورشو لوکا هک دول د هزغیکبسو نادا لوش

 ( نابسیسلا ) بورشلوکا قئام یا بهرسلجر لاقب هلوا رايب هتسنیریغ ندناو
 ج اچ نب ةهبژر ردیدآ رجش عون رب هلبرصق كفلا ( یسیسلاو ) هلیعف كرل
 تاد رقم و و ض ریش ردشاءا.داربا هلا ونع بایسس نوعا ترور یو هدن رعش

 ی ی
 س ۰



 || ندقارا هلقهروا یسهعشعش كشنوک هزرب قاروج رونلوا ربیعت غلاس غلا هدیکرت

 هدنتفو ران فصن هرزوا روک ذه هجو بارس هک رد جزتم ردنا ناعم یک وص

 لاوژلادع ك رک و حابص رک هک هدرابن قرط لآ و رونیروک قضالم هری یک وص

 نتیروک هدنلکشن ردیا ناعل ءامسلاو ضرالا نیب هک ایوک و عفترم ندرب نوسلوا

 سوسب هدشنزو ماطق بارسو قرهلوا هفرعم یظفل بارسو یبتنا ردقراصو
 رک و یصن كلاب ردندنآ یلثم * بار نم ماشا * ردیمسا یسهقان كتروع مان

 نانیعتم نوک رب یسهروک ذم فان كنهروبزم هک ردوب لثم لاجا هلیسانب هرزوا
 كنشوق راغیوط رب ندا اوا هدنآ و لوخد هنسور و كن هسک مان تیلک ندا رعا

 كثيوق نالوا هدمراوح رز مب هلا هیلهاح تربغ بیلک هک لا لاعاج یتسهطروع

 ندنسهم كندقان هلا قوا ود رد سوما اکب كلبا تسکش هحیو یتس هطروع
 یبلک بوروا ید هسک مات ساسج یتکی كنهروب رم سوس یدلیا كاله پوروا
 نشت آ هدن رل هنایم بودا مایق هکنح هل رب یر یرلهلف كفرط ییا هلکلیا لاله

 تفاش همنوسرم قا هیلع ءان ردو لاعتشا تدم هنس قرف لاتقو برج

 ه دن دعم رک لو هدننژ و تورضم ( تبورسما ) ردشلوا کک هدنص وصخ

 شللک و یض بولوط نوت هننورپ هنیزغآ هلغلوا ردا بوذ شوک و نوش روق
 هیشایخ ف لخد اذا بورسم وهف لوهما ءانب ىلع لجرلا برس لابقن هلوا
 3 هشالوق اک هدنزو رب ( براسلا ( رصح هدخ اق ةضفلا ناخد هژفانمو

 ف ههحو لع ابهاذ یا راس هتیأر لوقن روند هاویحو ناسنا ندیک ههزود
 راوط هدننزو د وعق ) تورت ( زدذوشأم لدم ورس هروک هناي لحراش ضرالا

 لوالا بابلا نم ایورس ریعبلا برم لاقي ردهتسانعم كمك بوتط زوب هغالتوا
 یضعو بهذ اذا ایورم ضرالا ف پرس لاو حراشلا لاق یعرمل هجو اذا

 هدامزژ ربز رواج هدننزو لعق ( ترسالاو ( هدنزو لاعفنا ) تبارسنالا ( او

 كلونو یر وس یروس یتسهلک رخ راوط هدنزو لیعفت ( بيرلا ) لخد اذا

 ةعطs هعطو اهلسرا یا لبالا ىلع ب رسد لوقت ردهنسانعم یماللو كلوب

 هدنز رط ل یرغوط هنا وص دوخت هنغاص هسک ندیا رفح ر یسهلوقم یوقو

 زدذوخنام ندیرس نالوا هتسانعم هزناو نیا هک ردهتسانعم كليا رفح هجهدایز
 درس بوشش یرارب شکید و ءسس وا هنع رفا ف ذخا اذا رفاخا برس لاق

 بص اذا هب رقلا برش لاق رد هنتسانعم كکود وص 4 هب رق یی ود نوسلوا

 رب هدنسیحاو هریزج هدننزو یرکس (ییس ) دسنتف زرنا نویع لتبتل ءاذا ایف
 ( برسشلا ) ردهب رق رب ندنلاعا ناردنززام هلیعط كنيس ( باروس ) ردعضوم

 SAS سیری تا تب توس
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 3 یر ا رپ 2: ی ۷ ديف توره هتسانعم, دن ظ رولو یالطا لو نرو را

 هسک وک و ههجو یا هبرس هل لخ لاق ردهتسانعم ههجوو نویو هلییسح قلوا
 رول وا ردصم هنسانعم كمي د هنسن یسهلوقم ناتو نشدم و هنسانعم ردص روند

 هن عا كنهسک ندرا نوشروفو شوک و هزرخ یا ابرس ٌهبرقلا تیرس لوقت

 هلبرسک كنيس ( بسلا ) رک ذیس اک ردهنسانعم قلاک وب یسفن هلغلوط نوشت هنن روب
 ریطلاو ءاسنلاو ءابظلا نم برس برم لوقت هنسانعم عیطق روضنید هبیروس
 ردهتسانعم تلق و لاب لکوک و هنسانعم قیرط روند هلو و امم عیطق یا اهریغو

 دولوا رارکت یظفل بلق ارز ردقلوا لاک نالوا باوص ارهاظ هکرید ج راش
 دارم رطاخ هلا لاپ رکم ردموسم هدنناونع لام هلیم هدناهما راسو برعلا ناسل

 امرخ كولب ربو رد هنسانعم حوزو سف پرسو هنلوا هدارا كروب هلا بلق بولوا
 دلم یاح رر حراش هنسانعم لخاا ةعاج روند هنعوجو هنبوط كنب راج اغا

 رونید ها روناج یشحو هلنیتخف ( پرسلا ) ردشایا هط سجس لك هلا
 وص هن رلحما هاو هناخو روند هرب یسهلوقم هب زا و ا شخزاق هدیمز رزو

 یشیاق هک روند هبوص نایک ود هرزوا هبرق ددج لوشو روند هکنک قجهقآ
 نوعا تمالیا فشن وص ندنرازرد هلغلوا ا یرارب شکید بوئلصا یی صو

 هوص ناتا ندنرازرد كلهبرق هروک هننایپ كساسا رونبد هوص ناق او رارک ود

 نب دوو اهرزخ نم رطقب ىذلا «الا وهو ةبرقلا برس لاس لاقب ردصوصحم
 تن هوض یشادنرق زق تكموقمو ظعاولا دهازلا ینامصالا دجا نب هللادبع

 هبرق رولوا ردصم برسو ردرلثدم نوی ملا دوم نی دغس نم یشبمو هللادبع
 ةدارلا تبرس لاقي هنساتعم قغ بوزص وص ندنرازرد كنسهلوقم ه رهطمو
 هه رهطمو ههبرق ناقآ هدنزو هحرف ( هبرسا ) تلاس اذا عبارلا بابلا نم ارس

 روند هلو و دنسانعم بهذم روتید هر كجهدیک هدننزو هرب ( هبا ) روند

 مزوا هدغاپو روند هتسوروس تآ هج راو هزونا ندیمرکیو هنسانعم هقیرط
 كسك وک هرس و رووا رمت ناراپ هدراراید مزب هک روتید دن سه رص كنک کت

 ییج روند هنیرلجاغا امرخ كولب رو روند هرالف نتب هح راو هنراق ندنساتروا

 ید و ردزناج هلیضو ىح كنارو يخف كيم ( دیرسلا ) زساه زولك برس
 هبرق هدننزو هیرح ( ةبرسلا ) روند هرالق نتب هجراو هنطپ ندنطسو سک وک
 هنب ازردو هنیرارپ شکید كرا هننسن شیلکید ندناتخهو ندنیشیم راشو هرهظمو
 هغالتوا هدننزو هبرشم ( بسا ) ردهنسانعم بیرق رفس هبرسو یک هزرخ رونید
 لوش هدننزو بارش (:بارسلا ) رولک براسم یعج هنسانعم یعرم .رونید

 رونب روک یک: وص هدرلارض قاربا هدنتقو رابن فصن هدرلنوک یسا هک ردقراص و |



 "كروس بولیکح هدننزو لاعشا ( باحسن الا ) اددش ارش و الک ۲ ترغو
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 كب كب هلئدش هدننزو بولسا ( بوعمالا ) بحت اف هب” لاق رد هنسانعم

 رجم هدنزو اوه رونید هدولب هلیحف كنيس ( ةباحسلا ) روند هيسك نحما بوي

 بیات رولک بیاخمو هلنبت مط رولک بحسو رولک بادس یج نوجغیدلوا
 بولیکحت راردبا هنانک ندللوط تدم و ندئدم لوط هللا هباخ» رلب رعو هدننزو

 زردیا هدارا تسانعم یو لوط ررید یوب ذباصم هلعفاام الثم نوجا ییدنک
 باعسو هنسانعم مدلیا تماقا هدننای زدنوک نوتب راربد یراب ةیاعم هدنع تقاو

 هیسک لوش هدننزو نالس ( نابعسا ) ردیعسا یحق كنهنک مان باطلا نب رارض
 لجر لاق هلوا رردیک بوریص هیلکلاب یک بالیس یهتسن یتیداشوا هک رونید

 خیلب و جف روهشرب ندنسهلسف لئثو نابصو همام فرج فارج یا نابعس

 نونایلا ىلا رع دقل * وبشا ردلثم برمض یتغالب و تحاصف رک زا رونو
 بودا كاردا یتیلهاج ردندنراعشا لج ق * اهطخ یادعب اما تلق اذا * قنا

 (ةحءلا) رديسا كئ ۲ رغیارب هدننزو نابعث ( نابععلا ) ردشلوامالسا بایفرشو

 لوک و رولیکح هنن رزوآ كن هنسنرب هک رونید ههدیشوب و هبوتروآ هدننزو هعرج

 هدننزو هما ( ةباحسلا ) روند هنسهیق وص نالق قاب هدنحا ۾ رکصندک دلکح

eهدننزو رفعح هلا هیق وف یا 1 2 ستعملا ) ردفدا هد ربخآ یانعم هلا  

 " كاجررب و مدقم "یرح یا بتهس لجر لاقی روند هیسک نالوا مدقمو "یرج
 زدهنسانعم هطاعسو دایرفو كلاب هدننزو بعت هللا همم یاخ ( لا ) ردیسا

 هکرد هدالق عونرب صوصحم هت ناوسن هدننزو باتک ( بالا ) یک بف

 قلعتم هرهاوح هدن [ رارزود ند بلحمو ندلفنرق هلیط بیکرت نانلوا ریبعت كس

 هدننزو لحدرح ( بآدنسلا ) هدننزو بک رولک بخ” ییج زالو هنسن
 بلص یا بأدنس لج لاقي روند ههود كکرا نالوا دیدشو بلص ولقنایط
 رونید هکعج نانلوا ریبعت فدس هدننزو بارس هللا همه لاذ ( باذسلا ) ددش

 عونرب هدننزو هعرج ( ةبذسلا )ردیوسنم اک اردئدهک ییاذسلا دمع نب رع یک نجف

 یک ونویف و هود رونند هنسق هیشام هلج لاب هدننزو برض ( برسلا ) ردیمما فرظ
 نسلاپوح زدنوک یشاوم ردردصم لصالاق برم هروک هننای كحابصم یک رقبو

 هيم هک روند برسو رونبد براس هناویح لوا هتسانعم قمالتوا هنشاب یدنک
 بکر ردیع كراس برس هروک هننايب هدراصب كفلومو ردندلیق ردصلاپ
 هود نکل رولوا قالطا هبیشاوم هلم لاب هحرک برسو یک ینیدلوا یج كيک ار

 ندنرهءانک قالطا هدنلهاج لوق كرس هدنا الف یهذآ یت حح ردقراعتم هرنیسق

 كيف ةجناح ال هک هنسانعم تءاش ثیح بهذنو یعرت اهک را لب كلب ادرا ال یدیا
 سر ا

 و ےک یو
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 ' یفلوإ باتس هک ایوک راع و اقدام ن اهلتاف بودا اعد نرو یوم
 روئلوا مانشدو بس هلکنآ هکر د هنسن لوش هلیعط تامه( دبویسالا ) ز رولوا

 هناغرواو هپیا هیت ( ببسلا ) اهب نویاستب ةبويسا ممدب لاقي هنسانعم بسلا هام

 قالطا هثیش نالوا تل او هلیسو هکلبا لصوت هب هنسن رو هنسانعم لیح روشد

 دارقو مر ةقالعو ةعیرذو ةلصو یا نالف ىلإ ابس یلانالف تلعج لوقت روثل وا
 هک دتن رولوا لصاح ثبارق هلیسهقالع كن آ هکیلاح حب اودزا الثم رووا قالطا
 یا ندرعش تاعطقم هدنحالطصا نویضورع بسو رولوا لصاح هل دالو بسن
 ندنک اسرب هلبا لر رب فیفخ ببس ردلیقث بیسو فیفخ بس ردهرزوا ع ون
 لامعتسا هنسانعم تایح بسو ردنرابع ندک ر مآ فرح ییا لیقث بشو ردنرابع
 ردیعج كبيس هدننزو بابحا ( بابسالا ) ةايلا یا ببسلا هللا عطق لاقب روثلوا

 لوق لع هنسانعم قار ردنرابع ندنرارب كح هیلیا حو کلو ءاهسلا" بابساو

 یعل ] یلاعت هلوق هنمو ردترابع ندناوا دوخاب رونلوا قالطا هنسیحاواو فا رطا

 ربما (بیبسلا) اما واوا اهیحا ونوا اهيقا مىا ةيالا [ تا وعلا بابسا پابسالا علیا
 هن رالیق كنسليو كنغر, وق نریسق تآو یدنلوا رک ذ هک ردهنساتعم عاشم هدننزو

 ريع ءاوذا ( بایسالاوذ ) روید هتکولب جاصو رونید هچ رب نالوا هدننل او روند

 هد درول ماس ون هدننزو یتح ( یس ( ردیقل لو رع نب طاطلم ندريج كولم نانلوا

 یرحاذا ءالا بسست لاقب ردهتسانعمقث آوص هدن زو لزز (بسسللا) رددآوص ر
 لو و هلاسااذا ءاملاا بسس لاقي ردهنسانعم ققفا نوص هدننزو هلزاز ( ةبسسلا )

 (بسسلا)هلسرا اذاهلوب بسسلاش رونل وا لایعتسا هنسانعم كم ردک وح بور ویلاص

 ههوازود نالواروغلا ةدږیعب لوق ېلع هنسانعم هزافم رون د هناباپپ لوح هدننزو بغیغ
 لک اولعج مېن ک بسابسو بسس دلب لاق یک تاپیه یا ره و قاعق تشد رونید
 هیلقصپ كناراصن ةفناط هك ردهنسانعم نیناعسلامایا بسایسو هوعج مت ابسس هنم ءزچ
 نوچکیدلیا عطق یرلبوقرع ردیقل كحل ( بیفارعلا بابس ) رونید هنیراذوک
 ردندباقلاوءاعساهلبا هدح وم یاپ هدرخآویمط كنهددشم یابو یحف كنيس ( هویس )

 هبیویس و رد هلا همج* نیشوب لوق ىلع ردندنیئدحم رواجلا ةبوبس نب قهدا نب دم

 كنهيقوفىاتو یححف كنيس ( بتسلا ) ردسقل كزيزعلا دبع نب نجرلا ديع ندنیدحم

 یراکدید قنع هکر ديما شیورو عونرب ص وصح هنمق هباد راسو هود هلینوکس
 ردکعروبنیکشا قران آ دريس كرس یرلعدآ هلنیتعف قنعو رولوا هدایز ندشیوروب

 كروس پوکج هدنزویرب ییهنسنرب هلن وکسكندلمم یاحو یف كنيس ( بعسلا )
 هلدشو ضرالا هجو ىلغ هرج اذا ثلاثلا بابلا نم اخ“ هبعس لاق رد هنشانعم
 لک ا اذا لجرلا بخس لاقب ردهنسانعم كمحا وص كي كيو كم ماعط كي كي

 نت

 = تن

 س سس رس را
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Eليف یون اذا ا تس لاقت زا تا ریکس  

 : اذا اان هبس لاق ردن وحا رشکت یسان ردهنساتعم كکوس یدو هر و

 هک ایوک رونلوا قالطا هنفمرپ تداهش هدننزو هباذک ( هالا ) رثکا یا هقش
 "رونلوا فضا هدف و ددمتو بس ارز رولوا تمالع هنیضغ ایلقو هتیس اناسل
 كلسك بولیزوا ندنرب یرب هدننزو لعافت ( باستلا ) روند ید معسم اکا

 نادتسانعمعطق یسانعم منش هکرید ح راش اعطاقت اذا نالجرلا اباست لاقي رد هتسانعم
 هبق ( هبسلا ) ردعالم كب قلوا ذوخأم ندت-انعم كمرود هبهبس نکل ردذوخأم

 وس که تن نوخهیدلوا بس رادم ردذاجم وو هثساتعف تسا روند هرید هدننزو

 بر ماتشدو بس ثعاب ینعب ردهتسانعم سوما و راع هبسو رونلوا قالطا ید

 قوح اکا سا وند شک لوغ و روند هتلاحو هثیش نالوا راع بحوتسم
 كنيس ( هبنلا ) هس سانلا رثکی ناك اذا هبس لجر لاقب هلوا ردبا مانشدو منش

 ندنیدم هبنس و زونلوا قالطا هنغمرپ تداهش یک هبابس ید وب هلسک كتیس
 یضقتم تدم لیخ هدنزو .هبح ( ةبسلا ) ردیقل ردح یشرقلا لیععسا نب دمع

 رلا نم ةبس انتباصا لاقي رونید ةئيش نالوا رارقزب و تبا هلاح ىلع بویلوا
 تضم لاق رونيد هرادقمرب ندنامزو رهدو امایا مود نا كلذو وعلاو اۆرىلاوا

 كتنبسن توم سطح نابوت نب ةبس ردندیماسا هبس و هنم نمز یا رهدلا نم ةبس
 ردصء ندهلعافم و ردهنساتعف بس تکوس هدنزو باتک ( تاشلا ( ردندتلاحر

 تداع یقش هقلخ هدننزو رکم هلك كيم ( بلا ) هتسانعم كعشکوس رولوا

 تكحابصم ردهتسانعفم بسم هل رمک كنيم ( تسلا) روید دا ید ما

 شاپ روا وهتتساتعم لج روند هپا بس و ردلعاف مس | تس.هروک هنتاي

 هنساتعم دو روند هغیزاقو رونید هدنلدو هغراصو یک راجخ روند هنسوت روا

 رولک بوبس یعجج رولوا یک دنیلد روتید هیهچراپ سنجرپ ندنزب ناتک هجناو
 هب یشک نشکوس هلکنا بولوا ندننا رقا كنهسکرب بسو رولک بئابسو هلنیتمض
 هدننزو هرمه هلیضكنیس (تیبسلاو) هلیحخف كنيسو كهم ( ةبسلا ) رک ذیساک رونید
 ةبتسو-ذبیم لجر لاقت رود هیسک زازالدو نابز دب ندا مانشدو مش اعاد هسا

 ردکلدنلد عونربهک ردهنسانعم بس هدننزو هبیبح ( ةبيبسلا ) ساتلا بسی ناک اذا

 .یرا نالوا قلوروف هد اځ رب و روند هحاص لولبرپ و رولوا ندنزب ناتک هجا
 ردد هیحات رب ۵ ندنلاعا هیق روا و ردب دآ عض وه وب هسسو روید هننرلح اغا هشنم

 هب یتک ندا هاشم ها تو ندنآرقآ كن کرب هدننزو بیبح ( تیسلا)

 هدنزو هیطعف ( ةا ) كناس نم یا كبس و رک ذاک كبس وه لوقت رود

 ناسعسا و باععتسا رب رع رارخ یا ةبتسم لبا لاقت رود هرا هود بخنعو و هدیزک

 سس سس هرس

 هدنعق وه
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 هک روند 4 نسا نده واح بطق هکر دیسا بوئح هدنن و رجا ها هر

 یرکا نیش ندن ایه اص ا بوح لوڌ لع رو وا رببعت لی هب هدر لرایدون

 رد هنسانعم تموصح و توادع بيزا و رد رک دا رعیعت هلششک هک روشد 4

 رونیدهرولاج نان وا رمیجت یرکو ةوادع یا بيزا امم لاش ردندنلسق لکفا وو

 وام دآ هدرخ و روید هیسک لاداشو دنیط اهن و رد هثسانعم تراطش و طاشن و

 هل رمشع رب نا کا هناکیب و هالغواو روند ۾ سک اتو هبامو رفو ملو روید هرودول

 هدازما رح و چا نیوص یو رلطعب هنسانعم یعد رود هصخش نالوا بسئنم

 بیزا و روند هشيا کج هیلا لوبق كعبطو لقع بولوا رکنمو رلیدلیا نایب هلا
 (بی زالا) روند هب هیهآ د و E ردهنسانعم عرفو وق روقو رد دنسامسا لاطیس

 بکر لاش رود هنح رو تروع یربا و كوي هدنزو بشرق رسک كن , ریه

 ( ةب زالا )هدیدش یا شطیلا بیزال ها لاش ردهنسانعم دندش و مظع یا بيزا

 هدننز و لعف ( بی بلا ) روند هب یراق نالوا هسي و هلیح هدشزو هیشرف

 عفحاو لب اذا ےل بیزب لاقب رد هنس انعم قلوا قصص یلکن رد یا كنهد وک

 رد هدن رق Ke هبصق ردب دآ هب رق رب هدنلحاس مور رحم هدنز و تیع ) تبیزلا (

 ققلاکو و قغو هلیئوکس كنءربهو یحف كنيس ( بألا ) ( 44لا نيسلا لصف ۶

 رد.صخا ندیکلوا هک رد هنسانعم قغعو ردق هه زدلوا لوق لم ر
 رد هنسانعم قعاق و هلتف یتحوا هقنخ اذا ثلاثلا بابلا نم ابأس االف باسلاش

 ءاقسلا بأس لاق ردهنسانعم ققلاکوب یولطو یور اذا پارشلا نم بأس لاق

 هک روتبد هفرظ لوش دوخای روند هنکوی لوق لع همولط باو
 ۳ رولک بووس یی ی فالغ راردبا عضو مولط هنحا رول وا ندنیشیم

 اس بارشلا ۰ نم تثس لاق ردهنسانعف قعاق یدو هدنزو بعت ) باسلا (

 هد ربخآ E هلا با هدننزو ربنع ( بأسلا ) یو ر اذا عیارلا بابلا نم

 هدن رعس 4 عاش مات بیّوذوا روند هنم ولط لاب "دصاخ باشم لوف لع ردقفدا رم

 راتسشم دارم درول زم رعس رد هدننزو بانک هکر دشلوا دراو هدننا وذع باسم

 ا فیفحم ۸ مه ٭ باسم مو "دفاخ طب اب ٭ ردیعارصم وبشا هدنفص و 3

 ءال تبرشلا رثكلا یا با وه لاقت رود هیسک نحنا قوح وص انو

 دیش هدنناچ شیاعرو رام كنيشاومو باود ید كلام هدنزو نایعت ) نایوسلا )

 كنيس ( بسلا ) هوازا یا لام ناب وسل ها لاقب روند هیسک ندا مامها نسحو

 هعطق اذا لوالا بابلا نم ابس هبس لاق ردهنسانعم كمك هلی دیدشت كنابو یعف
 بس و. ةبسلا یف هنعط اذا االف بس لا ردهنسانعم كمترود هنیدعقم كنەسك ربو
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aTهدنغ روق كیرقع اد لد رقع باز لوق ىلع ردشفوا وین  

 . لعو ردا عدل هلکذآ هل وا لاتح یکیا راربد ید یابز رود اک نالۋا

 دوخاب ردامس هلا بنز نالوا یمسا رهشرب شوخ یسهحارو فیطل یرظنم یأر

 هیشک نابحو قفروق بازو ردکعد یننز كنانا هک ردنوعم ندنسهلک با نیز
 ردیسا یرازنخد كننرلباتخ هلس ما نینمّولا ماو نابج یا بنز وه لاقش روند

 هلیعض كياز یدیا رارعاچ هلبریبعت باز یرلتیضح لسو هیلع هلا یلص ماع رخف
 رد مسا قلاب هدرخ عون رب یک زوهرط و دنب را هلبرسک كباز ( ةبانبزلا )
 نولاخ رب هدتنزو و( ] ردندنر هک بی هدننزو هنیهح ( هن ز وا (

 ( ینازلا ) ردندنیعبا بيز نب رع ردنداعما هدیننزو رییز ( بیئز ) اردیعسا

 یشموهو ېنازلا یش لاش روند هشیوروب هج هتسهآ قترهنلایوا هدننزو یرقهق
 يمض كيِجو یخ كياز ( نابجزلاو ) هدننزو ذفنق هلیج ( بحزلا ) ءطب ق
 هک رد هنسانعم هماظع هلیصف كجو كاز (ةبحزلا ) هنسانعم هقطنم روند هغاشوق

 كمنروك كجویب راردیا دنب هنیرلپ رغص برع EE یک قدصی كجوک
 هافاق ( بقنز ) ردهلوبقم كب تروع كوي ىق ىليرغص برعلا نيب اریز نوا
 رب هدنزو بوت ( بوزلا ) رددآ وص ر هدیدر و یعهلیق سنع هدشزو ذفنق

 لاقش ردهنسانعم قجاف قرهقروق بولیربص ندنآ بیرقت رب هلغقروف ندهنسن

 لا باز لا رد هنسانعم قءآ وص و ابره لسنا اذا اوز بوزب لح زا باز
 ردتل ایا ر دوخا ردهدلب رب هدنسهکل وا سلدا هدننزو بان ) با رلا ) یرح اذا

 هیاروا ح ابصلا هللا دبع نب رقعح ندنبندم و یمیفلا نسطحا نب دمع ۹ رعش

 هدنبارت لصوم بازو ردیوسنم هباز نالوا هدقاع رفعج لوق ىلع ردرلپ وسنف
 طساو هلا اروسو هدنارب لبرا كلذک زونل وا ریبعت ی وص باز رددآ قمرا رب

 زهیحا هجن هدنررزوا كرانو و ردیسا درلقم را ررب هدن رق كنآ كلذك هدننيب
 ناباز هماع بولوا نایاز لصا لوق لع راردا قالطا ناباز ءرنآ هک ردراو

 ندنرلفا رطا و رددنسیرب كرلنا زا رملا دجا نب نسح ا دبع ند دع رارید

 تهاشترب ندنرلهاش ناربا باز و هلیسهین عج ررد یباوز هراوص ناک بوقآ

 رلیدشلوا هیععن هلیعسا هلکمردتا رفح لوا یرلقمربا نانلوا رک ذ هکردیسا

 ( تهزلاو ) هدننزو هبها ( ةبهزلا ) ردرهحونم نب لزو نت باز لوا و

 لام رادقم رب هد زو لاعتفا ( ٍتاهدزالا ) رونید هلام رادقم رب هلرسک كاز
 لالا نم ؛ةعطق -لقحا اذا لحرا بهدزآ لاقي ردهتسانعم كقک :بورتوک
 فیقخ هدننزو رفعج ( بلهزلا ) ردندلار امسا هدننزو رفعج ( بدهز )
 ۱ یای.( تیزالا ) ةسيملا فیفخ یا بلهز لحجر لاقي روند ه هتسک هيلا

 هت
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(SAY,روند هدلو ناغوط ییو هنسانعم هفطن روند هن یم هدش زو هع رح  

 رد هبسصم تغل وو ردم »| ف رظ رپ هیش هلاوح هدشنژو هبیقح ( دنکرلار

 زسیوص دارم هکرونید هئروع شم ردلاق ندناب نکیا هیبص هلیحف كيم ( ةبوكرملا )
 تراقح هدننزو هرم ) بک زا ( هط وقام یا هب وکم :ارما لاق ردکعد هیامو رفو

 لاق رونید هثیش نالوا اقلاو حرط بویلنکب هلغلوا راتعا یی یشان ندنکلزنکو
 ( باکزنالا ) ردلپضفت لعفا ندتع ال مالاو "یش هظفل "یش مالا یا ةبکز م الاوه
 دیورالب بام ېب هکیلدو هل یسهلوقم نضز ریز دوخای هرب روقجرب هدننزو لاعفنا

 بار زا ةدهو یف مع ےقلا اذا لجرلا بکزنا لاش ردهنسانعم كمرک پوریدلاص

 قاوا هد ناي ا«اد بویلربا ندنسانا قجوح يع كمال و كياز ( بلزلا )
 اهقراف ملو اهمزل اذا عیارلا بابلا نم الز هماب یصلا بلز لاقي ردهنسانعم
 ۳ رداولح فورعم هدننزو هینالع هرزوا یدسقن كحراش ( ةیالزلا )

 بی هدننزو هبلع ( ةبلزلا ) رارد ایبیلز هدیسراف رولوا رییعت یساولح هسلز
 ردعضوم رب هدناسارخ هدننزو بالود ( بالوز ) هنسانعم هل رود هقوا

 هو بلدژا لاق ردهنسانعم قلآ بوباق یهنسنرب هدنزو لاعتفا ( پالدزالا )

 قعاف یغایا كمدآ رب هدشزو ج رحدت هللا همهم یاج ( بل زنلا ) هبلتسا یا

 بوق اا هدشنزو رفعح ) تب لا ) لز اذا هنع بز لاقت رد هشام

 بدلز لاق ردهنسانعم قعو هدننزو هحرحد ( بدل زا ) رونید هیسک نشود

 نیلاقو قفلثاق بوشلقیص دولو هدنزو رارعشقا ( بابعلزالا ) اهعلتبا اذ ةقللا

 كب وص لیسو فثک اذا باعسلا بعلزا لاق ردهنسانعم قلوا فشکو

 عفادنو شك اذا لیسلا بعلزا لاقب ردهنسانعم كعك بوفآ هليا: عفادت بولافوح

 هلکلیا مهو داز مال كنهدام وب یرهوج عفادتم ریثک یا بعلم لیس لاقب و
 ردماقمو یرکذ عضوم هلغن وا هیلصا يال نکل یدایا دارا هدنلبذ یبهدام بعز

 همهم نیغ ( بابغلزالا ) ردشلبا ج رصت ینسهدایز كمال نایح وبا هک رد حراش

 رعشلابغل زا لاقب رد هنسانعم كم لیق ءرکصندقدلوا شارت هدننزو بابعل زا هللا

 تم زا لاش رد هنسس اعم كلل بونلیو یس روا شوقو قلحملا دعا س اذا

 دیللصا ردش ها مهو داد یمال هدکنو یک پابعل زا یزهوج هشیر علط اذا خرفلا

 ع رصت ینغیدلوا دناز كمال عاطق نا هکرید حراش ردلعوب یرکذ عضوم هلغلوا
 ملا فیفخ كلذک روند دیسک هيلا فیفخ هدننزو رفعح ( بهلزلا ) ردشلپا

 ن ابز لجرلا بنز لاش رد هنسانعم كمروم* رلنیتعف ( بنزلا ) روند ةي

 هک یظفل بز روید CN رجا ( تنزالا ) نم اذا عبارلا بابلا

 هلغلوا زوم نوناخ نانلوا هيم لوا كا ردذوخأم ندانعم و ۳ هاما



 ۱ قف (بغزا ( روند هرودو :نالوا شو لی هدنش زو دفن ۱ (

 ندنسیحاو عرف هدننزو ءارح ( ءابغزلا ) روند ها هجالآ ولهراق ولفآ هدننزو
 | کم هدننزو هنیهج ( هییغز ) ردندآ كنهنکربو ردیعسا كغاطرب هدنسهیحاد هیلیق

 هلی كاز ( بغز) رددآ وص رپ هدنسیقرمش كعض وم مان ءآربعس هدننی هرصب ها
f0 هصا و غاب هل سسک كن, رمه ( باغ زالا ) رد دنا بغز ن هللادسبع ردندامسا  

 داغ اک رد هتسانغم كمرولب یرلقاربب هدرخ هدرخ هلکع رو وص هنن رقوبح

 ( بدغزلا ) قروادو ءالا هيف یرح اذا مرکلا بغزا ناشت ردذوخأم ندهرو زم
 ا رود هک ویک قوحو روتد هتسم» کوک ولتذش كنهود هدننزو رقعحب

 هک ویک قوح یتدو هدننزو طبالع ( بداغزلا ) رونید هنغای شیورجو هنسانعم
 نکرح یربا یراقادود یکناحمطابو رظنم دب ولزوب نیکرح ولهرهح یریاو روتید
 بدغز لاش زدهنسانعم قلراد هدننزو هحرحد ) ةبدغزلا ( روند هیسک ول زو

 ۳ بدغز لاق ردهنساتعم كليد هنسن هلما رباو حالا ندهسکرو بضغ اذا نالق

 |[ هکدس قوح و رونید هیوص هدننزو رفعج ( بغزلا ) ةلأسملا ف حا اذا لئاسلا

 |[ رحم لاق رولوا فصو هل وض هکرولوا هاکو هنسانعم رک لو رونید

 ا رکو الا :ربثک یا ةبوغزو بز ربو دیک الل یرجاو رجاک یرغزو برغز
 | | یا فورعلا برغز لجر لاق رووا قالطا هیسک نالوا ناسحالاو ضیفلا
 ۰ [ا لحرا بز لا رد هتسانعم كغف كنوک هدننزو هحرحد ( هبا ) ةربشک
 ققوص هرب قحهراط یهتسنرب هلی وکس كفاقو ی ےف از ( بقزلا ) كف اذا

 هیف هلحدا اذا لوالا بابلا نم ابقز رت اإ ی ذرا بقز لاش ردهتشانعم

 (باقزاالا ) لخدف هلخدا یا وه بقرف هيقز لاقب رولوا مزال هتسانعم قلقوصو

 هنیتعف ( بقزلا ) بقزناف هبقز لاقي رد هنسانعم قلةوض یخدوب هدننزو لاعفنا
 3 ردنواتسم یجو د رقم لوق ىلع هاه رد ه قز یدرفم رونید هرللو قحهراط

 1 ثفافو كنءزمه ( نابقزا ) برق نم یا بقز نم هنیمر لوقت رددنسانغم برقو

 i شوق یرلک دد یعقندل آ نابوچ هدنن زو لیعفت ( بیق نا ) ردیدآ عض ومر را رعد

 لایَرس ( بالقز ) توص اذا ایق رب هاکلا بقز لاش ردندصتاصخ هنسانعم كیوا

  [ا یصضعو لزاه كناورع نب كاملا دبع نب دیلو نده وما هکردهمکح نبا هدننزو

 || یوضعم هدندالونیح نوناخ هلئوکس كفاکو یتعف كباز ( بکزلا ) رد هک نالوا
 لوالا بابلا نم ابکز ةأ لا تبکز لا ردهنساتعم كلا اقلا ةعفد هللا یدنقص رب
 ۱ [ا بک لاقي رد هتیسانعم كلنا عاج و ةدحاو ةرحزو ةعفدب اهدلو تقلا اذا
 ۱ | اهالع اذا الا کز لاق رد هتسانعم قمردلوطو اهعماج یا اهسکن اذا ةارلا

 کرا
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 هدننزو هاهم ( هباعز ) رولوا قالطا هنسیدرزیو كرلبرآ لعلا بیعزو یدنلوا
 لوق ىلع رددآ عضوم رب هد هنېدم هدشنزو پا رغ ( باعز ) رد هم رق رب هدهماع

 ( بعز ) ردندیماسا هدانز و ریبز ( بیعز ) ردهلا همصم نیغ نالوا باوص

 موفرم ردندرلنآ بعز نب دزپ نب نعم ردیردپ هلیقرب هدننزو دلج هک كياز
 بونلطاشت هدننزو لعقت ( بع زلا ) ردورم یراقدلوا نداصصا یردیو نعم

 هبصغ بونلترارح و طشن اذا لحرلا بعز لاق رد هنسانعم قلوا ناداش

 هغوج هدنصوصخ برشو لکا و ظیغت اذا لجرلا بصز لاقب ردهتسانعم كه
 كيشو ییهتسنرو رثکا اذا هرشو هلک ا ف بعز لاق ردهنتسانعم كمك
 هدنناذ هيض كلاز ( بوبعرا ) هومستقا اذا لاملا موقلا بعزت لاقي ردهنسانعم
 هلی كاز رولک تعز قرهلوا ذاش ىج روشد هرودو نالوا سس او مش

 روند هئیش نالوا ظیلغ و نیلاقو رد هتسانعم بوبعز هدننزو با ( بعزالا )

 ( نابعز ) ردیدآ راجر هدننزو هعرح ( هبعز ( ردندامسا هدننزو ذفنق ( تبفژ )

 رد عاش رپ ندنم رخ اثم نابعز ن دو ن هم نب دمت ردندامسا هدشزو ناب«

 روشد هرلیولو هرلایق قشمو و هدرخ هلبحف كنهمجم نيغ و كاز ( بغزلا )
 هدنسهدوک و هدن رلکلی كشوق كلذک یک رلیوت نالوا هدنغلوق و هدنزو كناسنا

 روهظ ادتا كن روای و كموصعم لوق ىلع روند هرایو قشمو و هدرخ نالوا

 داتخاو ریپو روالوارببعت داز ردام یوم هدموصعم هک روند هنیرلیو یراص ندا

 بغزو روشد هرالیق نالق هدنشاب هدماکنه ییدلک تقرو فعض هنب الیق كمدآ

 یراص هنوک لوا مدآ ریپ دوخای یروای دوخای موصعم رولوا ردصم ندرلانعمو
 هبغز تبن اذا بارلا بابلا نم ابغز یصلا بغز لاق هنسانعم كفلبوت هدرخ و

 ارطم و زا زونه كن هنسن ره بغزو هشير رغص اذا خر فلا بغز لاش و

 هدننزو لیعفت ( بیغ ر لا )ا هناندحض يا هبغزب هذخا لاق رود هتل دف و
 خ رفلاو یصلا بغز لاق ردهنسانعم كنلبو یکی یسیروا شوقو موصعم یدوب
 با زا لاق رد هغل ابم ند رو نم یانعم هدنزو راربجا ) بایغزالا ( بغز .ییعع

 هدننزو یداج ( ىباغزلاو ) هدتزو هأوذ ( ةباغزلا ) ابايغزا خ رفلاو ىصلا

 كي هباغزو رولوا هدرخ كی یک یغایا هجنرق هکرونید هو نالوا ندبغز
 یاغ لا ردق نمی اعيش یا ةباغز هنم تبصا ام لوقت رووا قا ۰

 ناویح رب هیبش هبهراف هدننزو هعرج ( ةبغزلا ) ردعضومرب هدنبرق هنیدم هباغزو
 هد هيڪ كاز هدب و رد دآ عضوم رو رد عما یراج عاش مات رب رح و ردیمسا

 نب یسیع نب دجا ندنبدو ردیفل كداج نا یسیع یش كلم ماماو ردزناج
 هربجما ع وئرب هدشزو برقا ( بغزالا ) ردپمما یّدج كنیردب كفلخ ن دجا

 محبت
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 |[ تانلوا ریبعت یرغاص هکردیسا تخمک هدننزو رفعج هلا همجم نیغ ( بغرزلا )
 1 بترزلا ) رلیدلیا لایعتسا ید بع ردیسراف یس دا تو روند هب یرد

 . ردیعما رجش رب وبشوخ لوق لغ ردیدآ بیطوبشوخ عونرب هدننزو رفعج هلون
 رددودعمندناح رفمو تایرطع هلغلوا وبشوخ كب هکر دیقزوكنابنرب هد هبط تاد رفم

 ا زرد ید دارغا لحر هدیرعو یاتسکرت ورس هاب لوا هدیسراف
 نا و روند هنارقعز بنرز و ردموسم ود رونلوا ریبعت یغایا هکر کج هدیکرت

 ۴ دوخت روند گویی لوق ىلع روند هنحرف تروعو روید نجام كنب رغص

 هرک  هنکو روند هز رکا هج ره وب نالوا ا كن هنیک دوخاي هننزو هرشط

 . كنیع و یحف كناز ( بعزلا ) رده رب هدنزرط هدف هدنلخاد كحرف هدنزو
 هاالم اذآ ثلاثلا پابلا نم ابعز ءاو الا بعز لاق رد هتسانعم قمردل وط هلی وکس

 رد هنسانعم قلوط هلا وص یاپو هرد و هعطق اذا هبعز لاقپ ردهتسانعم تیسکو
 . ةب رقلابع ز لاق ا تمرتوک یهرق ولطو "الم اذا یداولا بعز لاقت

 . رد هتسانعم كلا زير هللا هفطن ىج رف كیروع پودا عاجو هلم ,اهلعحا ادا

 ۓغآ غآ هلح وک هود لوا رغآ دو و ایتماه "الف اهعماج اذا ۶ ةأرملا بعز لاقت

ESكکوب یتدوب هکر د هنسانعم كمک كردا عفادن ینرب یرب لوق ىلع  . 
  قرەرڕدشقاق بونقوط هنن رب یرب بویمهدیک یغوط ارز رد تشن ندنغل عآ

 لام رادقم رب هیسکربو عفادنوا القثم هب ص اذا لح ریعیلا بعز لاق راردیک

 رک ذیساک رسکلاب ابعزو هبعزو هبعز لالا نم هل بعز لاقي ردهتسانعم ثكمرو

 | هبعد زا لاقی رد هنسانعم كعك هدننزو لاعتفا ( باعدزالا ) هنم ةعطق هل عفد اذا
 . یربیرب دوخاب كمك بوروک قرهنلرغا هلحیوک هود هلفلوا رغآ ویو هعطق اذا
 القثم هبرم اذا هلمحم ریعبلا بعدزا لاقب یک بعز ردهتسانعم كمك كردبا عفادت
 رابسنک كياز ( بعزلاو ) هلیوکس كنیعو یمضو ىحف كباز ( ةبعزلا ) عقادتوا

 دبعز لاملا نم هل بعز لاقي ردنرابع ندیشاوم لام برعلا نيبو رونید هلام كول رب
 هغرق هکر دیفدارم و هدننزو بیعن ( بیعزلا )  اک هنم ةعطق یا ابعزو ةبعزو
 هدننزو حاص ) بعاز ) بعن اذا ابیعز بارغلا بعز لاقب رد هنسانعم كعوا

 اکا هسعاز حامر دیا رزود یرلترم قارزم هکردیدآ هسکرب دوخای هالبرپ
 هدقدناتوا هلفلوا لهسو مرن كيهكرونيد هبیغراف لوشهسعاز لوق ىلع ردیوسنم

 رولواروتقوط هنځاب یبوا هکرولوا اضعبو هلوا رونقوط هنضعب یضعب كنراموغپ
 ریس بوزک یفرطره هکرونید هیسک لوش بعازو ردذوخأم ندنسانعم عفادن 9و

 تلالد ید هراس ندنکیدلیب یک کرک یناج رهو یتعمره هلکلبا تحایسو
 رکذ هک ردهنسانعم كوا هغرق هدننزو ریمآ ( بیعزلا ) هلوا ردیا تیادهو
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 هل دب دشن كابو وکی كەم یاخو e بو زا ) برج لا ۱ روند هب هقات نالوا

 ( بلخزلا ) روشد هناویح و ناسنا نالوا ملا دیدش و یوق و ظیلغ یدوجو
 بلخزم لجر لاقب روند هیسک ندبا ازمتساو لزه یسان اعاد هلیس هینب لعاف مسا

 ی رد هنس انعم بیصن و هصح هل رسک كاز ) بد زا ۱ سانلاب بل ناک اذا

 هک رددآ ناماخرپ هد هما هدنزو هيام هلا همم لاذ ( هیاذزلا ) رولک بادزا

 ةصاخو ردهنسانعم هاکلوخدو لخدم هدننزو بر ("برزلا ( ردرلنادناخ لها

 یبوآ برز و رولک بورز یج رد هد رب رم یک كاز روند هنلیغآ یکو نویق

 لاق هنسانعم قاي لیغا هنمسق کو نویف رولوا ردضم و روند هتسپتلموک
 برز لاش رد هنسانعم ققاو اهل برزلا .ین جی اذا لوالا بابلا نم ارز مغل برز

 یک و نویف دو هدننزو هج رغ ( ةييرزلا ) لاس اذا عیارلا بابلا نم ابرز ءالا

 (بایرزلا) روند هنلو وص های سک كباز ( پرزا ) رونید هنسبتلموک یبوآو هنلیغآ

 هنوص نولا لوق ىلع هنسانعم بهذ رونید هنوتلا هدنن زو بایلح هللا هیت یا

 بآرز ول و رووا قالطا هبهنسن یراص افلطم و ردا تیهذن هتسن رگ

 هلبلق هاب یارب كفلاو هلا مسک یاز رولوا كد یوض نوا هکر دی رعم یبراف
 یعضو سک كاز ردعج ندنسهلک رز هدننزو ییارش ( ییارزلا ) رلیدلیا بیرعت
 هب هش ود و هنس انعم هق ر٤ یک یییدصب قتلوقرونىد A هروسکمیابو

 هبهنسن قح هنلوا کتا و بولنشود افلطم دوخای یک ملکو ولیزو هچلاق رونید

 ناورداشهدیس راف EET هلا لاو ۵ هكا سیفلو ر ی ا تاهما رونید

 سیفو رخاف هدنسهع رک هالا ۳ هوم الزود ةفوفصم قراع و ] هدواضی و روند

 نکل بورازق لوق ىلع روشد ۸رلنوا شمراراص یارز و رد رقم هللا طاس

 زو هغع روق تاب ضعب هکرونید هراتوا نالوا یربا تموخ هدندنک زونه

 هرزواروک ذم هجو توا هدننزو رارجا ( بابرزالا ) رولوا هنوک لوا هدقدنوط
 ةرضخ هیفو رجاوارفصا اذا اباپرزا تاملا برزا لاق ردهنسانعم قلوا ییارز

 هدننزو هرم ( هرز نع) یدنلوا رکذ هکر دیفدارمو هدننزو ب )
 هدنن رق هبصق مان هصیصم ندهیماش روغد یو بازو یک هک ی رز نع دوخاي

 ناشیذ رم هد نیم رب نیم رح هل رسک كاز ( بارزا ثاذ ( ردیدآ دننردرب ۱

 ۵ رروناجیج رب ( عبسلا ةييدز ) رديمسا دجسم رب ندندجاسمالسلاو ةولصلا هيلع _

 هدننزویرکس ( رز ) ردفورعم مورب برعلا نیب ( بیدزلا موب ) رونید هنیرلتیا
 ردلکد هب لوم هلغلوا رکنم یرثک ۱ ثیداعا ییدلیا تیاور هک ردیمسا تدحرب

 ردهدنکبس ریک انم ثیداحا هل ثدحم ییرزو یوق رک اثم هل برزو هدارو كفلؤم 1
 هقنخ اذا. االف بدرز لاق رد هنسانعم قو هدشنزو هجررحد ( ةبدررلا )
 هلال یا  LOT amیاس Ola هود us ےک و
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 1 هری یروقو همزوا یروق هدننزو ریما ) توا هنسانعم فنا روند هنوربو

 ا واو رفعح ن میها ربا نب هلا دبعو یرکسعلا هللا دبع نب مهار ندنندم روند

 عیب بیبز نوسزرلا یدنق ما رع ن لکو ردیساور كىرش ی دمع هک معن

 هدنرعا كنالی و روند هنکوک كنوص بیزو رلیدنللوا تسن کا نوح راک دتبا

 تدح هذن الا كناسنا هکردیسا هراب عونرب لاه ( بيلا ) روند هرهز نالوا
 (ناتییزلا) روند هک ونک ندیا روهظ هدندزوآ كندنک راثکم نلیوس قوح و ردا
 روید هراکوبک نالوا عقم هدنفرط ییا ۵دروا نکردیا ماکت هلیسهین هینش

 ( بب زنلا ) روند هرهطقن هایس ییا نالوا هرزوا یرزوک ییا كبلکو كنالیو

 دز اذا لحرلا بیزت لاق ردهنسانعم كمروپک نعآ نکرلیوس هدشزو لعفت
 یاص یرلقلوف هک رونید هبهراف یربا عونرب هدننزو باعس ( بابزلا ) مالکلا ف
 ردنداسابایزو روند هبهراف نالوا نسیوت دوخاب نالوالزق ییوت لوق ىلع رولوا
 هک ردهبلعث نا هدننزو ریبز ( بيز ) ردردارب كبهشا یعاشلا ةلیمر نب بابز

 ایزو رلربد ید ییز هک هت روند هیسک ناتص بیز هدشنزو دادش ( بابا )
 مهار نب لعو رد دبلاجر یسن هعصعص نب راع وتب بابز ن ريج ردندیماسا

 کب وا ندنیدحم رددلسحم رب هددادغب هلیحف كاز ( هسیزلا ) ردندنیئدم بابزلا
 روند هناتص مزوا یروق هلتتسن یاب ( یبزلا ) ردنداروا یبزلا بلاط نب هللا دبع
 ( ایز ) رونید هنباشوخ ریحاو مزوا یروقو روانہد هناتص ریجما یروق كلذك
 رادن دند یبزلا ایز نی بلاط نا نا لغ نب دم ردنديماسا ليف كتابو كاز

 هدي س راف رونید هروناج نالوا ریبعت قوصروب هدیکرت هدننزو بغبغ ( بززلا )
 هنوکرب بزز و ررابق بوشیش هقدروا ردیسودع كمزوا هدرلغاب راربد راغش

 هدننزو هبکبک ( هز لا ) ردقحهلوا یک نوزوا یرظدید یردکح روشد هت یک
 لاش رد هنسسانعم قجاق بولوزو هدکنح لوق ىلع رد هتسانعع بضغ قاراد

 ( بزلاو ) هدننزو ثدحم ( بیزلا ) برملا ىف مزمناوا بضغ اذا لجرلا بزبز
 زرشکلا ئا برمو ببرم لحر لاق رونید هیسک نیکنژ قوحیلام هدسننزو بکم
 ردن دش لح باح ا هب ز ن نجرلا دیع رددامتآ هدنزو هبنبح ) هس ز ( لالا

 ضوضحم هرب رک نب ماع نب لا دبع لآ هالددنشت كنابو ىف كناز ( ناوابزلا )

 لوقت ردهنسانعم نضسو هک هلییوکس كجو یمض كاز ( ةبجزلا ) رد هجتاب کیا
 كب هب هتسترب هلي وكس كندلس یاح و ىعف كناز ( بحزلا ) ةلك ىا هبج ز تععسام
 اد اذا ثلاثا بالا نم ابحز هيلا بحز لاقب ردهنسانعم قعاچ بوراو نیش

 نیمو بلص و ناقنایط هدنباب كعرو هدننزو ءارح هلا هم یاخ ( ءابخ زا )

 نالوا



۳/۸۰ 

 ۱ هد هب داب هجکر ىرلترضح رز نب هللادبع ىنعب [ ةبقعلا بزا هعسا ناد ده

 هرکصندقدنایوا بوراو هباوخ ابنتو كنو مارآ هدلجحمرب یروض بولاق زکلا

 نامه رروطههسکرب هدنرادقم شراق کیا یدق هکیدروک هدنرزوا ینالاب كنسهلحار "

 وید رارید بزا اکب هدکدلیا لاوس وید نسیک نسو یدلک هنناپ بول ینس هنایزات
 ندنسهفلاط نج هدکدلیا لاوس ریرکت ود ردیک پزا هلادبع سپ یدلیا باوح
 هدک دلیا عضو هنشاب لرو زم بو روځ یس هایزات هلادبع هلکمللا هدافا یغیدلوا

 هبقعلا بزا هدنشدح هبقعلا هعیو یدلوا نتححو ريت م هدنتلآ یشا ندنکلهد رخ

 صخ# ییدلیا فداصت كمللادبع هد هاو رددراو هرزوا قلوا یمسا كناطیشرب

 ثیدح و ردوب یسهیست هجو ارهاظ هلغلوا موسم هرزوا قوا هیعلادیظع موقرم
 هل رسک كل هزم (بابزالا ( ردنیبم رابع هیطاو ةبقعلا بزا هعسا ناطیش وه هديا

 ورغلل تنداذا اببزا سعشلا تبزا لاق ردهنسانعم قمشلفب كب هورغ شنوک
 هریصاذا نیتلاو بنعلابزا لاقب رد هنسانعمكلیا بیب ز پودر وق یربحماو یزواو

 هلکءردنلک ویک یزعانکر دا ماکتو رد هن رلانعم باپزا هدننزو لیعفن( بی لا )ابی

 اذا هافدش ببزو لحرلا ببز لاش ردهنسانعم قلغب كوپک هدنفرط ییا كدروآ
 لاعتفا ( بابدزالا ) هغ ببز یتح نالف ملكت لاقي و امییفماص ىف قیرا مقجا

 ( ءایزلا ) تاالتماف اه الم اذا بدزاف ةبرقلا بز لاقب ردهنتسانعم قلوط هدننزو

 قالطا هدعقم و تسا هلتسانمو ردشنّوم ندنسهلک بزا هلیدیدشت كناو یحف كناز
 رونلوا قالطا هیهیهاد نالوا رکنم و ددشو نوجیدل وا رعشلا ةربثک روئلوا

 نواب وای و روزا لا و لک ی ةدیدش یا ءابز ديهادلاق
 ندنس هلق ٍط و ردیدآ هدلب رب AE تارف ره - ءایزو روا لوهم هک ربا

 هایز و رد دآ وص رب هدندروب ىسىق هیهط و ردیعا یس رف تكنهسک مات فدیصا

 ندشاوط كولم هرو زم ردسقل نوتاخرب نالوا یسهکلم رع نبا هریزح هدقلس

 رابنا و هربح كالم ردسقلت ثعاب یسوا ناوارفو لیوط كب یسوسیک ردهدودعم
 ۱ هرکصندکالیا الیتسا هتکلعو لتق یتردپ كاملا یوم شربالا ةعذح نالوا

 هلس رقت BAS رەت ةضبق هدروآ یتکلم هن هللا نارکیب یس و دج ابا یوم

 عدحام سال * ردهحورشم هدلاثماو ځراوت یس هصق ردشلیا ریمدنو لتف ینه ذج

 وص رب صوصخح هتعاج طیلس ون ءایژو ردندنسازجا هصق لوا لثم * هفنا ریصق

 اسان تل آ هیددشت كنابو یض كناز ( بزا ) رددآ هعشچ رب هدهماعو رددآ
 رد یتبم هنس هظح الم یرالیق ردص وص هنب رک ذ ناسنالوق ىلع هنسانعم رک ذ روت

 هلیعض كاز و یف كنءرمه رولک بزا ییجب زلوا هرو و قلح هدرایود ارز |
 روند هنمدقم كلاقص لوق لع هلاقص بزو هناحف رولک هب زو رواک بابزاو

 ET e o aaa TT موم صلح اس دم مع تر صحیح سس هم
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 ۱ یآ ارا ردا فیوخ نیرقو لعف هلفلوا ولتمتو ولدمش هدا هکروئلوا
 ا یا بایر سا لاش هل وا ردنا زارنحا ود مرولوا مج ھ مدآ ندكلشنا

 *یشلانم باترا لاقت رد هنسانعم كلیا همشو كش هدننزو لاعتفا ( بايترالا )

 هبهما یا هب باترا لاق ردهتسانعم ج م هلا هنسنرب یهسکرو هيف كش اذا

 ردندآ راصحرب هدنع ( بیر تیب ا عض وم رپ هدننزو ت ا (

 یهنسن غرب هلیئوکس كنهرمهو یحف كياز ( بآزلا ) ؟ دمحصلا الا لصف ۶

 اذا ثلاثا بابلا نم ابأز ةبرقلا پز لاق رد هنسانعم كقليا هلع رم بونلکوب
 اذا لجرلا بأز لاقي ردهنسانعم كمحا هللدش ییوصو اعیرسابب لبقا مث اهلج

 ا لبالا باز لاق زد هتسانعم كمر وس راوطو اددش بیش برش

 نهتسن ضآرب یدو ردسهفلوا بلق هلاد ییا هکهدنزو لاعتفا ( باهدزالا )
 لبقا مث اهلج اذا ةب رقلا بأدزا لاق رد هنسانعم كمك بول  هلتعرس بونلک وب

 باوزوذ رهدلا لاش ردهنسانعم بالقثاو لدبت هدننزو بارغ ( باز ) اعیسساج
 تاءوزآ سه باوز وبشا لوق ىلع هبلقو هربغ یا ههدلا هازدقو بالقنا یا

 هل توم هکردعج كنظقل ءوز تاءوزو ردنعحم ردهدننزو تاهوس هک ندنظفل

 نالوا تاوص ردفعم ید یسهک رهدلا هآزو روند هب هئداح نالوا ثداح

 ءوز 6۵ ردیسهلص هج هقشب هلا ریعضو ءاب یسهلک هی و هدننزو ءاج هکردقلوا ءآز
 7 کز ددنسانعم ریزاو هدننزو تنارز ( بنام ) یدنلوا نایب هدنسهدام

 ندرلطعب هک رد حراش ردلک د عوعس یدرفم كن هکوب ردکعد رله شیش ردیعج

 یوم هکر دیفدارمو هدتشنزو بغَر ( ببزلا ) ردعومس ینیدلوا تایأز ید رفم

 هدرخ ناقح ادتا هک نوسلوا هدرویط كرکو هدناویح راس كرک ردپداز ردام

 هدنبعق هودو رواد هغلوا رشک راایق هدنمسق ناسنا ببزو ردرلپو هج راص

 ابز بز پز لاش روند هغلوا ناوارف یرلیو كنتلا یسهکحو تكنس رهح

 كب هفعای شنوکو یک لع لم ردشفلوا ماغدا هلغلوا ببز ىلصا عبارلا بال نم

 رد هتسانعم قمردلوط بزو بورغلل تنداذا سما تبز لاقت زی یعشقب

 هی دیدشت كنابو هلنیتعف ( بزالا ) اه الم اذا لوالا بابلا نم ابز ةب رقلا بز لاقت

 یل آ یسهکحویسه رهجو رعشلا رشک یا بزا لج ر لاقی روش د هی یشکنالوا ر وکیرالیق
 ولرومشب هکرونلوا قالطا هلی قللوو قلزوحواو روید هیهود نالوا ولبوت كب
 بزاو بصحم یا بزا ماع لانقب رولوا ناوارف رلنجو راراپ و رنک ا هلغلوا
 دحو هنا ارضع امنع هل یضر ربیزلا نب هللادبع ] ثیدح هنمو ردندنیطایش ءامسا

 لاق بزا امو لق بزا لاقف تنا نم لاقف هانا طوسلا ذخاف ناربش هلوط الحر

 | ةبقعلا ثیدح فو صاب یتح بزا سارق هعضوف طولا بلقف نجلا نم لجر
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 تو ردەنسانعم هبشو كشو هنظو نوع#یدلوا نورد بارطضا بحوم رول وا

 فا وم هج رک هک رد حراش ردتلاح نالوا بحوم یربیعت و بییعت هک رد من ام

 نکل رولوا انعم هحهقش یربره هلکلبا كيكفن ارهاظ هلت رابع ةممّلاو ةنظلاو
 نورقم هنت هروک 6۱ هلغلوا تشم هدشاونع همنا عم كلا هدلوصا ضعب

 كليا ناکو نظ هلیا لعفازسانو دبرب هدنقح هسکرب الثم هک رولوا كعد همشو كش

 هبش و كس دنس رب هب هکر ب رار ول وا زدصم هل رک كنار هبرو بیرو فا چ

 ایر بیری مالا بار لوقت رونلوا ریبعت كلبا ناکدب هکردهنسانعم كلا ثاررا

 ردهنسانعم كمروشود هنظ ءوسو ههېشو كش یدسکرو یککش یا هبرو

 هسکزب یخدو هسک كنمرمه ( ةيارالا ) هيلا ةب را تلص وا یا هر لوقت

 ككش ین٤ ةبارا مالا یبارا لوقت ردهنسانعم كليا ثاربا ناک و هنظم هنسنرب

 لاشو هبر هيف تلعح یا هترا لوقت رد هنیسانعم كلبا اقلا هنظ ءوس یهسکربو

 ثاریا هپبشاکب هدنقح كنالف هسک نالف عی ةبرلاق لمح و هب كلذ تننظ یا ییارا

 ینعپ ةيزلا نجوا هانعم لیقو مدلق منم ینآ بودیا نظ هیوا یخدنب هلکلیا

 رک | هکرلیدید راطعبو یدلیا ناک دب هدنفح كنآ یب هلکلبا تارا ناک و هچش اکب
 را رابا هبانک رک او رردیا لامعتسا قرهلوا د رم هلیفامتا فلا هبسیا راردا هیانک

 مدع لوق ىلع راردبا لامعتسا قرلوا یال هدنناونع ةبرو ابر هما ییار هسا
 كحراش ةبارا مالا یبارا لوقت رونلوا لابعتسا قرهلوا دیر ید هد هاتک

 هک هناا هرامارب ٹروم هب هې هکر دنقی مدع دارم ند هیانک هزاوکب هنن ايب

 هجو هلکلبا هدهاشف تمت ثروم ینظءوس انیش دارم ندهبانک مدعو ردکمشود

 هدحابصم هکه تن ردنرابع ندکعد ردفصتم اتم لوا هکلب هنظم هدنآ هرزوا قیقح
 هنم نقیتست ملو نظلا هب تأسا اذاف ةيرلا,هنم تنقیتسا اذا "یشلا ینبار لوقت
 لاق ید هب ارم تحاصو ردموسم هلیاونع هیفوهرما هنم یبارا تلف هب رل

 ةہرلا یمهواو .نککش یا اذکق یبارا لیفو ینککش یعع ینباراو "یثلا قبار
 ردقفاوم هروبزم ناب هلکلیا داريا هلن رابع فلا ربغب ییار تلق هتقیتسا اذاف هيف

 اذا هلغلوا دارم ربع نییفوکلادنع ند هبانک هروک هنجوت یبط ح راش هکیدلاق

 قرلوا یالئالاو قرلوا دیزم هسیارردیا قالا رب هاعفرکا یسهک اونک
 ییاداو یمالا بارا بویلوا زا نمالا پارا هروک کو روم + روا لر
 هکرولک هتتشاانعم قلوا ولهمشو كش هباراو یبتنا ردمزال قلوا هدنناونع با
 ) هبارمسالا ( بیراذ راصاذا سالا بارا لاقي رولوا نوحا ت رو ریص یز

 رد هنسانعم كمشود ههېشو كش هلګمر وک تلاح ث تروم یو ینظ هوس هد هسکرپ

 ۱ قالطا هب هنس لوش هدننزو دادش ) با را ( هب رام هلم یژراذا هب بازا لاق



AY 

 لامعتسا هنسانعم هیرورمضو تحاح هبورو ادشت هنس هام دو روند هنس هقطن

 هدیس راف هکد رونل وا قالطا هب هتسن نالوا یاکدنز ماوقو شاعم رادمو روثلوا

 . قالطا هتسیلک و هنبوط ینعی هنعاج كنمدامرپ مالا ةبورو رد هیانعمو یخد هام
 ندههگ هبورو ردنرابع ندنشیه قرهلوا قم یسارجاو لوصا لب هکروتلوا

Eردایسم ندتهح انعم وب ج اجلا ی هب ور ندارعش ریهاشم روند هرادقمربو  - 

 نکل ردشفلوا هی هلا هبور هلیس هسبالم كليا دلو هدکدک رادقمرب ند هک ینعی
 هورو یدلیا نارذک هدنسهدام هک هتن رلیدلوا بهاذ هنغیدلوا زومهم هب ور رلضعف

 توتط رواج ندننا هلکن آ ود هحاصق لوشو روتلوا قالطا هد هتسهراب تا

 كلکشواو روند هنجاغا جو ردهنسانعم هقافو رقف هبورو رلرراقح هسثط

 یوص یغاربط ربثک یراجشاو تابنو ردهتسانعم یناوئو روتفو لسک قلتشوواو
 رکذ هکهتن رونید هدغو ( بئارلا ) روشد هرب ربتعمو لوبقم نالوا تشو
 ندقصب وشوا دوخاب ندلکا ترنک هکرونلوا قالطا بیک لوشو یدنلوا
 نکشیش یک یایص روج یعامدو ندي ندنغلش وخ سس وه واای ندقم و وا قوجا

 ردذوخأم ندنظفل بور هلوا رتافو تسس یک دغو هلغلوا نارکرسو نوقلوطو

 (٠ بور ) ردهنسانعم بئار هلیعط كنار ( نابوراو ) هدنزو برقا ( بورالا )
 ندنلاعا دادغب هدنزو ی وط ) ور ) ردهیرقرب هدنساصف م هدننزو بوط

 ت اذک باراذه لاق ردهنسانعم رادقمو ردق هدننزو با ) با زا ) رد هب رقرب

 كل وم هنسانعم رهدلا فرص روند هراکزودر 22 داح هدنن زو بیع ( بیرلا ) هردق

 و بب نالوا عقاو هلیمهوت تلاحرپ هدهنسنرب.لصا پیر هروک هننایپ خوار اعم

 ناکو كش هداتهح لوصح و نوک قالطا هراکزور فرصو ردعوضوم هتسانعم

 كنه یاس تاهماو ردلیس هسیالم قاوا كوکشم یلوصح تقو هکلب بویلوا
 قلوا شدخ*و برطضم هل بس هدامرب سفن ردرلردصم هبرو بیر هروک هتبرلناپب

 سفت قلق یهو ردد كيف ,لتصج ادا "یشلا ینب باز لوقت ردع وضوم هنسأاتعم

 هنو ردةشذدخو سفن بارطضا ردع وا رسد هی و كش دلکنآ هدعب اما رطضاو

 رد یتبه هتس هقالع تردبنس كلذک قالطا ه رهد ثداوحو هلی س هق الع قلوا بیس

 كيف رط یوبفم كکش هرزوا قیقح ,ینیوح ماما و ردن دیایو ید یسانعم تجاحو

 لاقب اک ردطورشم هغلوا غلاب هتسهجرد نیقب بیرو ردنعضتم او یواست
 ردنش ادم ع کد رول وا بیرادبم كس سپ كکشم بیر لاقت الو بیر كش

 ردقج هلوا رلموهفم زکیدلیا رببعت تمعو هنظمو نظ ءوس هدزمااسل بیر یسهصالخ
 هرطاخ هد یسلوا شایع هدکدروک نکر دیا ج و رخ ند هام یوی الثع

 رونلوا

o 



 7 زر 5 ۳

۳ ۳۲۳۸ 

 یحاص غوا بات یو هدنام ردیشات ندکء رو هفاطلا.قوف هقاب هدنزو لیعف

 كلبا سفت بولک هنندب یناج كرەدبا رای بویلع هتسسهآ هتسهآ بوروتوا هتنا
 قلوا نوجا هلازا نابو ردذوخأم ندنسبهدام بهر نانوا؛رکذویو ردهتسانعم
 اهفلعف ریسلا اهدهج یا ایا دعقف ابیهرت مضلاب ةقانلا تبهر لاقب ردلقگ ید

 دوس هدشزو دوعق ( بژرلاو ) هدننزو بول ( بوزلا ) ابسفن املا تباث تح

 رخ اذا ابژرو ابور بورب نالا بار لاش ردهنسانعم قلوا د وب بو و وا

 بولپای هدقبای بارو بوز لوق لعروندخد بار هکهتنرونید هدزوغوب بورو
 هکر وتاوا ریپعت ناربآ هنفغب ویص و دول هنن ونسي وف هک روند هد وس 2 یاب

 رونلوا لامعتسا هنسانعم قلوا هتفشآو ریه بورو بورو رولوا هداس نسغای

 بوصب وقیوا دوخای ندکع قوحو ريح اذا ابرو ابور لحرا باد لاش
 EY AL PEP قلوا رافو ت نشت یک ناربآ دوحو یشات نهرا یک قمالقو وا

 رو هک ردهنسانعم قمقلاق نارکسو ظیلغو لتع یغامدو ند ندوشوا لوق لغ

 هکرول وا لاعتسا هنسانعم قلوا یشوخ سوشوا دوخاب رولوا یک یسمقلاق

 هدیروش هلغبقلاق نکیشمراو هیوقیوا زونه دوخاپ هلغماموی وا بوصب وقیوا هلیسهدایز
 ماقوا ساعنوا عبش نم هسشن ترف اذا لجرلا بارلاقب ردئزابع ندقلوا غامد
 قلوا نوغروط و هدنامو رف بوليرو كىو مونلا نم نسوا سا 6

 لاق ردهنسانعم قلوا طاتعو هدروش نهذو لقعو بذک اذا نالف بار لاقب

 هک با رت هنلاح یدنک بویلشو یهسک نالف راب عو هلقع طاتخا اذا لح لا بار

 جد همد روش هک هش رربد همد باردقف هعد هدرپ كد یدشلش كب کاله

 ردهنسانعم قملاچ دغو یدوس هدننزو لیعفت (بیورتلا) رونلوا لابعتسا هدانعموب

 رد هنسانعم قلوا هدنامو رف بولپ رو كيو ابار هلعح اذا ابیورت ,نللا بور لاقب
 دغو یدوس دو هدنزو هبانا ( ةبادالا ) تیعا اذا هنیطم تبور لاقت

 هدننزو ربنم ( بورلا ) انار هلعجاذا ةبارا نيالا بارا لاش ردهنسانعم قاچ
 هک راردنا د ض و بو رقح یتغای قر هیقلاح یدوس ا هک روئید همولط لوش

 بور ی بو ص ءاقس لاش هل وا یا د عو بولیدو وا دوس هدنحما هکر وند

 هک روند هنس هام دغو رس ا و یحف كنار ( ةبورلا ) بلا هيف

 لع رول وا د عود بو و وا هلغلاح هد وس رول وا ریبعت قلا رماد هدرابد ضعي

 نالوا عم هدنسلص یدنک كنهود ر وب و روید هنسهیش كد وس نانلاچ د شو لوق

 ۱ رد هن سانعم كابوس نالب و یعا اذا لحرلا بار لاقي رونلوا لایعتسا هدنسانعم

 همولط لوس هدننزو مظعم ( بورلا ) رارالح هدکبد هدلم ضعب روث وا ریبعت قیای

 نالوا مقاو هدنجر هرکصتدفدش آ هب هق اب كنه ود روم دوخاب رود هنس هفطز

 ان



۱ E حامطلا نا EE نوجغیدلوا هلم بوهم روثل وا O 

 ندیعص و ندشن ۲ رونلوا قالطا هنالسرا ( بهارا ) رددآ لحرربو ردیتسا یسرف 1

 تفطو ندنسس كسورخ هكهن نوچغیدلوا ردا فوخ ندرلهتسن ربحا ضغیو |
 افصعم رلتء اه ردبآ فوخ ید ندەر هو ندنسید رقناج كنسهلوقم نکل و ۳ ۱

 هدنلس رونل وا قالطا هنب راسا تكتسهشاط یراصت بهارو ردفصتم هدرلتابح یک |

 تا رردبا تمزالمو هدهاو یس هکشو دبعت هلرباوزاو عاطقنا ندسان 1

 ههتفو یسهک نابعث یک ینیدلوا عج نابهر هکر ول ؤا ءاکو هلیض كنار رولک نابهر |
 هتاهرو نیباهر ییج هدنروصو هلیسح قلوا ردصم لصالا ف رولوا د رفم |
 گراد ( ةينابهرلاو ةبهرلا ) ردلاس مج هک رولک نونابهرو هل یحف كنار رولک |
 نالوا مهفتع ندهیاج نکل هتسانعم قلبهارو قلوا بهار ردرلردصم ندنآ هلیحف |

 كنون ردهللعف دوخاب هنلعف یزو ردذوخأم ندهبهر هکردقلوا ههر یردصم |

 هکردقلوا بونم هبهنهر هلبسن ربیغت هیابهرو هرزوا یریدقت یسهدایزو تیلصا |
 ةينابهرال ] ثیدخا هنمو روتلوا رببعت هلآ قلبهار قرهلوا ردصلاب لصاح هدرءانمل |

 هل رلقالخا تكنبرلن ابهر فلسدارم ندنینابهر نالوا یبنم هددحوبشا [ مالسالا ف
 نوا تضایرو كليا هلازا یتیلوجر هدام یدنک هک یک ءاصتخا ردقلوا قلم [|

 لکا نسق تاالصاو كيك تسوبو كمروع ربجتز هنندرک نوحا اذا هنسقنو |
 زا دندشت بولوا ءاعمس تلم هیمالسا تلم یدعا یک كايا لاصو موصو كمالعا

 ا عرش یمن ناد تالا هنوکو غوا : رک اب ندظلعتو ۳۳
 قلوا یسداف یظفل نابهر هدعطاق ناهرب هکر ید میزنم ردیعما لجررپ بهارو |

 هلعل وا هنسمانعم بحاص ناب و ح الص و دهزهور یدیآ نابهورلصا ردم وسر هرز وا

 رهاظ رلیدید نابهر بونلوا فذحواو هلفیفخم هدعب ردکعد حاصو دهازنابهور |

 قیرآ های وکس كناهو یحف كنار ( بهرلا ) یمننا ردینبم هکو یدارفا كفلّوم
 رونید هن رع هقفو و روند ههودكک رادنلب و كسکو لوق للعرونید هب هقان لو رهم و

 هنکي سابل نيته ( بهرلا ) لینک كنار رولک باهر یيجج هتسانعم قیقر لصن
 -هروک های :كحراش كك قام یا كبهر نام یتطعا لوقت هنتسانعم کرونید
 یزامررح ندن و وغل ردتغل هلی كنارو هدننزو هباع» هب اه رلا ( ردشتغل رج وب

 درککرب فرشم هرزوا نطب هدسکوک ردشلا تیاور هلیسهدش كناه ید هدنسیکیا

 هدنتفو قوخ راربد جد تبلکلا ناسل هلعلوا هدنلکش ىناسل كب وک کروند هنکک

 | تفل و هک هدننزو باعس روک تاشو رج رولوا ب رطضم لوا هلغمان وا كرون

 | روتلوا قالطا هراشوق نايلوا دايص لیصف كت هزمه ( باهرالا ) ردهروک هيالوا

 ) بیهرتلا ) ردنیماسا هدننزو نسحم ( بهرم ) ردعض وم رب هدننزو یرکس ( یهر (



 ۶ دی ( ۳۴۳۵ ۳
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 ) دبرولاو ۱ هدننژو هنس ) هب رمل بن رالاربو هل زغب ظا دق ناک اذا بن مو

 روند هرپ نالوا قوچ یاش وط هلید هين لعاف سا ( ةبنرولاو ) هدنزو هج رحدم
 كنورب هباه (:ةبنرالا ) تنرالا ورک یا هيرو مو ةر ووو 2 سرا لاو
 هییش هنر رکنک كشا هلیسهین رغصم ( ةبنیرالا ) ردیفشمو نورپ هکروشد هنجوا
 هنسهلوقم لاشو كیاو فوص لوش هدننزو یالقسع ( یاب رالا ) ردقلت وا ع ونرب

 ( هور ) نکدا یا ينابنرارخ لا یک ینر هوبق هلوا قتمارق کنر هکرونید
 ماما رد هب رقرب هدنساصف تن رهش یر ها هزم رده وبب را دوخا هدنزو هر ونط

 هدنوکر ب ھا دم ماما هک رد حراش ردشلیا تایح هوسک, لیذب هداروا قایبک

 هدنآ یرلهب عو دت لالو ادا دیشر نوراه یزام كنسکیا بودا تافو

 دعقم ( بن رلا ) ردعضومرب ( بنادالا تاذ ) یاعت هّلا مهجر رلیدلیا اواو نفد

 ردقح هلوا برا ناث وا رکذ هروک هنا كح راش روند هب ه راف یربا عور هدننزو

 برض ( بهرلاو ) هليمض كنار ( بهرلاو ) لينوكس كناهو یحف كنار ( ةيهرلا )
 هاباحف ( نابهرلاو ) هيض كنار ( نابهرلاو ) هدنزو بعت ( بهراو ) هدننزو

 9 اایهرو ابهر و ابهرو ابه رو ةبهرإ لجرلا بهر لاش .ردهنسانعم قغروف

 رقم ها او ر هروک هننايب هد نا صد تكفل وم فاخاذا بارلا بابلا نم

 یحف كنار ( یهرلا ) روئلوا ريبعت كنکجو ین هکر دعوضوم دکال فوخ

 توکلم ( توبهراو ) لا مصقو نيتحف ( یتوبهرلاو ) هلیدمو یرصق كبفلاو
 نال یا توجر نم ريخ توبهر هنمو روند هغقروق ردرلسآ ندنآ هدشزو
 عقوم یتلاح قلوا تیذخو فوخ رهظم اعاد کس ینعی مرت نا نم ربخ بهرت

 زوکس داسفو رش هيام هدکناذ كنس اربز رد ول رخ ندا قلوا تقفشو جد

 نکل نس رولوا روبجم هنسارحاو زاربا هدنروص كغيدلوا هحماسمو جر هلغلوا
 بولوا لوغسشم هکلاح یدنک ناب رکبسس, هجاوا هرزوا تیشخو فوخ ایاد

 كن مه ) باهرالا ( + نوسروتسوک شنوک الوم هب هدب دام سرب رام ٭ نیسرر وط

 هفوخ یا هبهرساو هبهرا لاقب رد هن سانعف قققروق ) باهزتسالا و ) ىك

 اذا لح را بهرا لاش رک ذیساک ردهن_سانعم كغ هه ود نالوا بهر باهراو

 بهدا لاقي ردهتسانعم قلوا نوزوا روند بهر کک ها کد
 تمروکس و و رک كردیا رازآو 2م مس ندب رشت هضوح يهودو هک لاط اذا لجحرلا

 هدننزو لعفت ( بهّرلا ) ضولا نع هعذق اذا رعپلا بهرا لاقب رد هنسانعم

 كلیا فب و هاك رعشم ینلاصیا ترضمو یش: هنسیدنک عل هلیادیعو نهسکرب
 هنسانعم كلا قللوف هرزوا لاک هلاعتم یادخو هدعون اذا هبهرن لا ردهنسانعم

 هنالسرا ( بوهرلا ) دبعناذا لجرلا بهرت لاقب ردیمزال كفوخ هکرونلوا لامعتسا

۱ 



 هلیسیخاخا تفلبوا هدندو زونید هنکوک نالق هد رب هرکصادک دلع توا ی

 كوا كناویح لوق ىلع رونلوا ریبعت زيد هکر وند هرب نیدش واق: یسیرقو كردلاب

 هک هت رونید هرب ینیدشواق كلوق یتعی كعارذ هليا ردلاب ینعی لبا فیظو هدنرقای
 ردقو قرف هداني كلوا یاتعم :هلکنوت هکیدلاق ررید بوقرع هلصوم یهدنغایا ج

 هکر دوخاب ددلکد صیصخ ردم هاوي راس ىجكيا هلاستا یلّوا تیابن
 رولک بکر ییج رولوا م ءا هروک هک و روند هنعا رذ,ققرح كناويحو نانا

 تیپ ل ردفا اش رب ) د ( ردیعسا یداور هدفشاط هک رو هدد زو: درک

 ( بکزا ) زدیسهدلاو كبلاخ ن یولی بمک هدننزو ماطق ردشاق ز یعما هک( هکر
 کلا بکر یا یاداومسم یندجعو یدنلوا رک د هکردیعج كنهیکر هدننزو دږص
 تاماقم ح راش ردندناحت رابک خد بعصم رذواولغوا كلذک رند رغم ةاحم رابک

 2 هدننزو برقا ( پکرالا ) ردهیحانرب هدن بکرو ردیطشس یشیرش نالوا
 تتزیدو ةبکرلا می .ظع یا بکرا لحر لاقت رونید هناویحو ناسنا نالوا كوب

 نم مظعا دیتکر a یا کرا رعب لاش روشد هنالوا كوي ندن رشا یرب

 اكر لج لا بکر لاقي ردهنسسانعم قلوا كوي زرد هنيه ( بکرا J یرخالا

 كنلیق قيسا لوق ىلع رونید هنلیق قیساق بکرو هنکر تمظع اذا عبارلا ابلانم
 دوخای روند هنیرلریدوا یتعی هنرلح رف هکر او كوخ و وب روسد هرب یکیدتب

 هدنرژوا روند هنزو جيا كن هجلاق دوخات رونید هنن رز و هرشط كني ردوا

 نا ون بکر لوق ىلع رونبد نایکر هدنس هنن رول وا عقاو یرلتآ كن رلرید وا

 كبغار یک بیراعا رولک بیک اراو یک بارعا رولک پاک را یجب رددص وصخ

 رولوا لذتسانعم بوکرم هکردهانک ندهآرع ج رف بکر هروک هننای هدنادرفم
 ( ةیباکزلا) ردیدآ عضوم رب هد زاچ بوک م رد هبانک ندن آ ید هدیعقو هیطم هکهتن
 ( بترالا ) ردعضومرب هد زا هدننزو نابعم ( نابکر ) ردعضومرب هدر هنیدم

 هنککرا ردسنج مسا رارید شوکر خ هدیسراف رونید هناشوط هدننزو بسنا هلو

 یاز کیا زرخو رارد بترا هنسیشیدوزرخ هنککرا لوق لع ردلماش هنسیشیدو

 ح راش هللادا های یاب رولک یاراو رولک بنارا ییج رد هدتزو درص هللا همم

 یک یلاعثو بلاعت رد لبا صیصخ هرعش ترورض ینا عج هبیوبیس هکرید

 یاهرارید یاد بنرپ کا رولوا هصق یغریوق هکرونید هناچص یریا عونرب بنداو
 ردیدآ نوناخربو ردیسا تشز عور ندنراتایلح و .تشز ناوسن بن راو ها ةت

 هنسهلوقم هقوجو ملک نالوا هدنکنر كنیبو ناشوط هدننزو ینابرم ( ینابن لا )
 ( بثرلاو ) هدننزو ج رحدم ( بنرولا ) بنرالا نولپ یاینابن م ءاسک لاقب رونی د

 بنروم ءاسک لاقب هلوا طولح یی و ناشوط ها هکرون د هيک لوش هدننزو دعقم
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۳۷۷ 

 ماتغا بودا ا هدنرزوا هیسکرب هد زو لیعش ) بيكر لا ( هیلبا هراعتسا |

 لاق راد كليا هراعا تا هلیل و ثمر و هاو یفصن كعانغ ییدلیاآ

 هرخآ یش یئیس 23 دینعا بفصز هل نوکیف هيلع و رعي غيل هراعا اذا سرفلا هبکر

 1 لاق رول وا لامعتسا هنسانعم كلبا قاصلاو عضو قعردشانب دیس ضتقم

 ءانقلا ق ناتبتنلا و عانا ف کر هتمو ضعب لع هصع عضو اذا,ایکرت

 یف 9 ) ی ۳ رانا نا ا ر بکرا لاق ردهنسانعم كم یتقو

 قوح ۳ ۳ ری هنس هفت كنس ف۶ 0 الش هکلنب ۹ ا

 رکذ اک ةن وکار قا لاق روس د هب هقا نالوا قشل او یدک | دلها وق و بواب 1

 ( ةباكراو بوكارلاو ةبكارلا ) ةللذمرا بكرت ىا توکر و ةابكرو هنابکزو

 هخاش لوش نالوا هدنسالاب كنجاغا امرخ یک روک ذه بکار هدننزو هباذک

 هدشزو :لعفت (بکلا ) هینقوط را کلا بولو یقراس
 هکر لاش هنسانعم قلوا نکس ردع واطم نذنک هدننزو لعاشت ) بک ازناو (

 عضو ینعم بیکرت هرخآ "یش هدننزو ریما ( بکرلا ) بیک ارتو بکن ابیکرت
 ۱ شروع هل رع و یک شاق نالوا حضو هکزوب روند یب نال وا قاصلاو .

 هد رلال رو ردقح هل وا باک ریه هکر ونید SE هرا وط هح رار ا هسکر و لب

 رول وا زمین هت هدرلناتس د هکه نسا تعم هراشم روید هب هعطق نان وا ریبعت كلوا

 كند یکیاو كنەراشم کیا ف۶ كنهربد ییا مقاو هدنن این و هعر له لوق ىلع

 رونلوا ار >او زار وا وص ها هرم | کدرونو هلودح ندا ناب رح هدنعلارا

 هع زل روشد هب ال وب د وختاب رود هني ام كغاب کیاای تعلام یا دوخاب

 E رم م ییا 2 هنناس كتساسا هدننزو تک رولک بکر Ê هنساذعف

 كقرآ هکروشد ها رایتاخآ ام رڪ لوش بلک رود هب هب هدنز رط هطآ نالوا"

 لغ لاق 4ل وا شیلکیرد ه سه و سه یراو رط بسه هد رب یربغ د وخاپ هدازاتک

 ید هدراجشا ا لودح ربغوا لودح لع | رطسس شر دق ناک اذآ بیکر

 (نابکرلا) یک رلجاغا هراق نالواهتسارآ هدنزانک لودح هناخدغاک روال وا لامعتسا
 هک ردندانعم وب لبنسلا نابکر یدنلوا رک ذ هکردیعج كبك ار هلیعض كنار

 کاور روثل وا قالطا هش را هاد ناقح ادتا ندقوجف AN هلبئس یا دغب

 دا لوپ لو بکازبم هرزوآ یر یرب هدنسو یا كنکروا هود حلا

 هک هتل ردرلهقب رط هدنلکش لت نوزوا نوزوا ندنغای کرونلوا قالطا هرلهقبرط
 نایلص هد نرو هع رح ) يك را ( رونلوإ قالطا فداور هالوا هدنس و رک

۹ 0 



 ۱ یو تا RE E هکدتن هیلوا کوک هقشب تک 4ا
 ا( باکراو ) هدننزو روبص ( پوکرلا ) روئوا قالطا هنس كفاط

E۳ باکر و بوڪر لحر لاق رود هب یئک نالوا بوک لا رشک  

 هصاخ بویلروا كوب هکرونید هنسهود تین هاه هبوکرو بوکرو بوک ا ربثک
 هک هک رونید هننراوط تینب ۀصاخ پوکر لوق لع ردهود نانلوا ذاا كت
 لوش هلاه هوکرو هنسانعم هبوک رم باد: ندناویح راسو هود ردشفلوا صیصخت

 تینب مه ینعب هنلوا نییعت هففلوا لاعا مهو بوکر مه هک رونلوا قالطا هیهباد
 شاتلوقهوکرو نوسلوا راوط راس كرکو هود درک یغدوب هلوا یراوطشیا مهو
 ردیدآ كلير ییمب هی رب هدشب نام رح هوکر و رث یی اک روید هن هقات یدک |

 كنار ( بکرا ) ردیعسا یدح كیدح مأ ر رع ی لع ووو دادس هک باکرو

 کروند هلفاقو هورک نالوا راوس رنشا هصاخ ردعج مسا هلیئوکس كفاکو یعف
 ید هناراوس بسا اضعب و ردیعج کر وب لوق ىلع هلوا هدایز ید رفن نوا

 رولک بّوکر و هدشزو سلفا رولک بکرا یيجع هروک هلوا لوق رونلوا قالطا
 بوت وط ندنحاص لوق ىلع هنسانعم قمروا هن زيد كنەسكرب رولوا ردصم کرو

 هکر برض اذا لوالا بابلا نم ابکر هبکر لاق ردهتسانعم قمروا هننل آ هل زید
 رد هتسانعم قعروا ها زد اط یأر لعو هنر . هنج ترضف هرعش ذخا وا

 لوق ىلع ردندباصتا یرصلا بکر ردندیماسا ۳ هتک رب هبرض اذا هکر لاقي

 هلیعص كنمزه ( بوكرالا ) ردیسا كنيردب هلق رب ندن وب رعشا فکرو ردندنیمبات

 اعف ( ةبكرلا ) ردیرلبک!ر هود هک و وناوا قالطا ,رثکا: ندیکر ناتوا رکذ

 لقاندرفن نوا هکرولوا قالطا هئاراوس رتشا نالوا لقا ندبکر ندنتهج ددع
 ردهلحار ید رفم یک هزاج رود هنبرلهود كنب هلل رسک کار ) باکرا ( روا وا

 هل رسک كنار رولک تاباکرو هدنن زو بتک نوک بکر روناق ید رفم ندنظفل

 نلیفاط هنالاب هکدخ رولوا هدنرکا تآ هکروند هر کنزوا باکرو رولک پیاکرو

 كنغای نوتیزو هدننزو بتک رولک بکر ییج رونید زغ هب کنزوا شیاقو پیا
 بلج ندماش بودبا لیمحم هنیرهود باکر یرلکدید یاکر تیز هدنفصو
 باکر ردیسا یدح كزابخ نب میهاربا ندنیئدحم ردندامسا باکرو ردینبم هنغیدنل وا

 هدننزو دعقم ( بکر لا ) ردیوکرم كياعس هکایوک روشوا قالطا هللا باصماا
 رولک بک ارم عج روتلوا قالسطا هبیکو هراوط ینعی ردلماش هرحو رب بکرم
 رووا لامعتسا هنسانعم تبنمو لصا هدشنزو مظعم ( بکر لا ) ردناکم مسا ویو

 هک رولوا قالطا هیسک لوش و تبنلاو لصالا یا بکر لا رک نالف لابش

 هليط رش كمريو هنحاص ینفصنو داع هنسیدنک تینغ فصن پودا اع هدنرزوا

 تآ
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۳۷۰ 

 (بوقرلاما) رولوا رظتنم ةبیورخا باوص دوخای هدیدج دلو هروک هبیاتقشو
 لوق لع هنسانعم / قنع روید هنو هاتف ( دبفرا ر ردیسهننک كنهیهادو "لپ

 رولک بقر و هل رک كنار رولک باقر يج رود هنک و ک ندنف رط دیک | كلوي

 هدلوک هبقرو هدننزو تاکرخ رواک تابقرو هدننزو سلفا رولک تقزآو .اتیععف

 رسا انداع یک ینیدللوا قالطا رهظو سار هوکرم روللوا قالطا هدیراجو

 انك ندناذ لة الم قفلوا ذخا نويو بوقاط كنهلاب هنو كکولعو
 لاق هن كف ةبفر قتعا لیف اذا ردندنلسق مدقلا ضعبلا ساب لكلا دیس ردشفلوا

 ةبقرو ردندنيغ اب رددبع نا ةدعجت هکهبقر ردندیماسا هبقرو ٌةماوا ادبع قتعا
 هدشزو برقا ( تقرالا ) ردندشدحم هبقر ن میم و ردندنیعیات حب هلقصم نب

 هدرانوب هئاخف ( نابقرلاو ینابقرلا ) روید هیسک وانو نبلاقو رود هنالسرا

 هغلولنوی نلاق ردعسا ندنآ هدننزو بعت ( بقرلا ) رونید هیسک ولنویب نیلا
 ردندارعش یریشقلا كلام هیقراوذ ردندباقلا هدننزو هتیهح ( هيقراوذ ) روید

 اعف ( نابقر ) ردد ريهز ن مک نب نج را دبع نب كلام ن ةبيقراوذو
 هکر د هتسانعمدغوهدنزو هباذک ( دباق رلا )رد عاشر ( نابق رلا رعثالا )ردعضومرب

 ظفح بودهزوک یرلایشا و ةعتما كرلن ۲ بولاق اد اخ را رد راکم دخ تكموقرپ
 یثاب تخوذم هک روتند هب یرد لوشن هدننزوا مظعم ( اترا )را

 نوعا كلبا راکش نالبق هدنزو هعرح ( ةبقرلا ) هلوا شازو ندنفرط یویو

 روشد هيز هروقح نایزاق نوحا یدیص نالسرا هک هت رود هروقح نالب زا

 ردهنسانعم قلوا راوسو كن هدننزو دعقم ( بک رلاو ) هدننزو دومق ( بوک ا )

 انسانرب دوخاپ هانکو هالع ادا مبارلا لای ایکو ابوکر س رفلا بکر لاق

 رولوا شنا بوکر هروب م لعف E اوك رولوا لاعتسا هنسانعم كلشا لعق
 هتلاح كغ ردعما ندنوکر ھل سسنک كنار ( دک زا ) ەفزىقا اذا بثذلا بکر لاش

 تلخ .یتنوون هدنعزو: بانک ۱۷ تازا )رووا زف شخب و هخ هک روتنو
 ردهنسانعم كلشیا لعف ارسال دوخاپ هانکدو کو ی هبکترا لاش را

 تتذلا بکترا لافب رولوا .شمردش هني زوا یدنک دودا ب وب 9۱ رک
 از ردهلباقم دا کا راوس ردلعاف مسا ( پک ارلا ) هبکر یتعم

 راوسر حو سداف هال وا راوس بسا هک هت رایدلیا زر هن دناپوکر هب هود یو 1

 هلی د دشت كفاکو یمض كنار روک تک یج كبك ارو رونلوا قالطا راج هنالوا

 امرخ بک ارو هدنزو هلق رولک هبکرو هيم كرااز رولک بوکرو نابکرو
 هر نکل بولوا شقراص دبیغاشا هک رونید هلاد لوش نالوا هدنسی رف و كنحاغا

 نادفلوشناقجندنبدیباغا امرخ بک ار هدناهما ضعب هک رد ح راش هلوا شماعشنی

 سست



 باب تست تسنیم اب تست تی
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 هدنژزج تالوعفم هبقارم هدبضتقم رع هکیدلاق یدلیا دارا لاثم هعراضم رح

 هنوزج لیعافم بولوا تالوعم هعفدرب ردبقارم هواو یافو هاف یواو هکردبراچ
 ( هبق را ) یجذآ رول وا لقش هورح تالعاف بولوا تالعفم هعفد رو رونلوا لقب

 لفاغ ندهن نانلوا هشیدنا و فوخ هکردهتسانعم ظفح ردیسا هبسک كنار

 رووا قالطا هیوقروقو رونید هنتلاح قم روق بونقاص ندن آ هبا مصبت پویلوا
 قالطا هغلوا تراو هلتهج هلالک بویلوا كلام هلیئرا دادجاو ءابآ هلامرب هبقرو

 فوخ هدنص وصخ قماغلوا ملست هنشودنک ثاربم هلعل وا تسلا یخ رونل وا

 هئرب ۸ ةلالك نع هئرو یا هبقر نع الام نالف ثرو لاقب ءانب هنکیدلیا هشیدناو

 نع هنرب ۸ راب رع و اداجما هژاآ نكت مل اذا ةبقر نع اد ثرو لاقنو هناآ نع

 قرصتم هلقاقخساو برق هکلب یدلوا فرتصتعو كلام ندحراخ کا زرد ةلالک
 رونلوا لامعتسا هدنعقوم قلوا كلام رلیقاقعسا یدنک یسهصالخ هنسانعم یدلوا
 هلطرش لوش هیسک رب یلمرپ ردسا ندنسهدام باقرا هد تازو یرش ( یقزلا (

 رو زم كلم هسردا تافو.مدقم یسقنق هل بوهوم كرك و بهاو درک هکردکمریو

 هلطیش لوش هیسکزب یلاربمرب الثهلوقیلیع هیلیا لاقتاو عوجر هنسهئرو كبهاو
 زکید هدنآ هنافو دعب بولوا نک اس هدنآ ملا ةدم هنسک لوا هکردکلیا ضیوفت
 کام بودا قلعت ههبقر ناه تیکلم نی ریدقتلا لک هلوا نکاس هنسک نالف
 اانا یطعی نا یهو یقر كلرادلا هذه لاقي هیلیا لاقتنا هرلثراو هکرلوا رقتسم

 نالفف تامناف هتکسب نالفل هلعم ناوا هتنرول كاملا عجر تام اما کلم

 قرابع حاصو ردهصوصح م هدهیهقف بنک یقر "هلئسم وبشا هک رد حراش

 او هکروتنید هکلیا هيه کلم هرزوا هجو وب هدنکرب کر دخ ورشن هرژوا
 سپ هلوا كنهسک نالق قاب روب رخ كلم هسردا تافو مدقم یدقنق هل بوهوم هلا

 رولوا ذوخأم ندانعم و هلغلوا قزم هنئافو كرخآ اهدحا هک ایوک هدلاخ ره
 هلیتهج یقد نانلوا رک ذ یتکلم هیسک رب هليا یرسک كنهزیه ( باقرالا ) یبا

 هلاهلعح یا رادلا هبقرا لاقبو یقرلا هبقرا لاقي ردهنسانعم كلبا شیوقتو هبه

 هک لوا هرظتنم هنلوق كنجوز هک ردتروع لوش هدننزو روبسص ( بوقرا ) یقر
 تناک اذا بوقر ةأرما لاق هلوا روهرم ھلبا رخآ جوز دونخای رهظم هنئراای

 بویلوا بيرق هضوح هدنتقو هجازم هکرونید هبهقا لوشو اهلعب توم بقارت
 ناهروط یدالوا بوقرو ردهد و تلصخو هلوا ردنا بقرت هب هجا عافدنا

 هروک هاب كراش رود هب وتاخ شلوا توف یدلو لوق ىلع روند هب ون اخ

 یدلوآ اک نامروط یدال وا رذکر تشم هارو لحر بوقر هد ربحا یاتعم

 رولوا بقزتم هنناف و یخدکن آ هلیسس ینقیت هرجلاب یتغج هیلوا رم هدکدلیا روهظ
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 هکرونلوا قالطا هل زنم نالوا بقارم هرخآ امهدحا ندرق لزانم لوق ىلع ردا
 عموم

 لوقو رد هجو ید سکعلا ىلع ردیا بورغ لیلک | هدکدتبا ع ولط ایر هدنتفو
 یسرف كردب نیا ناقربز بیقرو ردیبیقر نیطرش رفغ لارفم الثم هروک هپ ینا
 یلاربم دوخاپ رددنسانعع ظفام و و رول وا قالطا هبهداز هجوع بیقرو ردیمسا

 یذوم و ثیبخ هنوک ریو هع نا یا هبیقر وه لاق ردندنسانعم راظتنا نوجا

 بقرو روک تابیقر یعج رولوا نوعلمو ضم یک ییقر قشاع هکر ونید هب هیح

 نالق هدنرب هرکصندیدنک ندننریشعو ابرقاو دالوا كنهسکرب بیقرو هلنتعض رولک

 یا هبیقر وه لاقي ردذوخأم ندنسانعم بکوک بیقر و و رونلوا؛قالطا هتفلخ

 . هدننزو دوعق ( بوقرلاو) هدننزو نامرح ( نابقرلا و )هلی رسک كنار ( ةبقرلا ) هفلخ
 كعزوک هللاعف (هبقراو ) هدننزو لوبق ( بوقرلاو ) هدننزو همارک ( هاقراو )
 بابلا نم ةبقرو ابوقرو ةباقرو ابوقرو انابقرو ةبقر هبقر لاش ردهنسانعم راظتنا

 اذا هبقر لاق ردهنسانعم كليا تسارح و ظفح یهنستریو رظا اذا لوالا

 اذا االف بقر لاقب ردهنسانعم ققاط كنهلاباب بیا هنندرک كنهسکریو هس رح

 قلوا رظتتمو كزوک یهنسنرب هدنزو لعفت ( بقرلا ) هتفر ف لیلا لعج

 ر دهنسانعم بقر هدننزو لاعتفا ( باقترالا ) هرظعا یا هبقرت لاقرب ردهنسانعم

 اذا لحرلا بقترا لاق ردهنسانعم ققج هرب كسکو و هرظتنا یا هبقئرا لاق
 يخف كرلفاق و كرلیم ( بقرلاو ةبقرملا ) لاع ناکم ىلع عفترا یا العو فرشا
 (ذبقا رمل ا) ردهزوک ینارطابوقح هیاروا نابدید هکرونید هرب كسکوب ردناکم مسا
 كليا تسارحو ظفح یهنسنرب یدو هاب رسک كنار ( باقرلاو ) هدننزو هلعاقم

 هک ردندانعمو ید هیفوص بقا رم هسرح اذا ایافروهبقارم هبقار لاقي رد هنسانعم
 یهلا لع اعاد هنلاوحا عیج كلذک بودیا هظفام ییفرط یراب یاضر هدرما ره

 ضو لها هبقارمو ردنرابع ندکلیا هسرام یتسفن هلا هظحالم یغیدلوا طیحم

 هرکرب و لیعافم هرکرب یضورع كبضتقم رو كعراضم رع ه6ردهد-نحالطصا
 دیسروهدنعوجم درب نه ریشیدل وا بای رفظ هک ریدح راش ردنرابع ندقلوا نلیعافم
 باوص ردتا هاب هدنژورح نلیعافم هدشن نالوا هلیطخ فلوم كاذک ردموسم

 هجو ردبقارم هرخآ یرره ندنوو ای ارز ردقلوا نلعافم هلیطوقس كناي نالوا

 نالوا مدقم ندیدنک نول :نالوا بس رخآ هدنژزج. نلیعافم هکردوب ید هی

 ایهدحا هک ایوک روحو ید سکعلا ىلع رلوا تبا امیج ردءای هک لا بیس رخآ
 هسرولوا تباث نو و طقاس نون هسرولوا تبات های سپ ددبقارم هنطوقس كرخآ
 نامهفا مو ردشذوا راچود هلت خیز یاونع نایعافم ,هدنروصو رولوا طقاس ءا

aer aan نوت 

 ۸ لوا



 FT ارد د و ۳ ملا دندش و لک الا رشک ناک اذا

 : 3 اربط و عساو دوخای هلوا فوقوم هربثک رطم یضک بوقآ كنغاربط

 Ê . باعیتساوص قوج هغلوا مساو یمیرجاو كوي هکرونید ههرد لوشوهفوا لهسو
 | لاق ررولوا ردصم ندرارو نم یانعم نیت بغرو هيض كنار بغرو هیلیا

 : ۱2م لوک شدم ربا( بقا ) ساخا بالا نم رو ابر يفز

 روند هبهنسن راس و ههرد لوشو رونلوا ریبعت نسغوص هکر ونید هب یشک
 مغ یا تیخرداو لاق هلآ "یش قوحو وص قوح بولوا شنکک یسیرحا
 باقر ضرا لاق ردهتسانعم بیغر هدننزو باح ( باغرا ) عساو ذخالا رشک

 لحر لاق روند ه یشک رادلامو نیکنز هدننزو نسحم ( بغرلا ) بیغر یا
 نالوا برطضم هدنصوصخ شاعم هلیحف كيم ( بغارلا ) سوم یا بغرم
 هدنساضق ناجهاش و مو رددآ مضومرب هيحف كيم ( باغرلا ) روتید هردسک
 هل رسک كيم ( باغرلا ) رهدآ هیرقرب ندنلاعا ةاره رهش هدناسارخو ردیسا رب

 ءرصب هلیس هینب هنو یصف كيم ( نییاغرح) ردیمما نیلق كنهسک مان راج نب كلام
 رک هک رد هدایز نالوا هدرکح هدننزو یاغر ( یاغرلا ) ردعضومر هدنتساضق

 . ناشطع ( نابغر ) ردیدآ ییوق رب هدننزو ءار ( ءابغر ) رونلوا ریبعت هشوک
 1 هفینح وا ماما ردندنب دحم نابغر نب بیبح ن مظعلا دبع ردندلاجر "یاسا هدننزو

 ردهاورلا كورتم هلغمانوا ندهقن ردشلءا ثیدح تیاور ندنرلتضح هجرلا هيلع

 هيض كنار ( هنابغرلا ) ردهبرقربهدنساضق اراخم هلیحف كنيعو كيم ( نوبغرم )
 (بیقرا) دولوا هدننیلعن برع دکرونید هتسهدقعنلک هفرط ندرب كنسەمصت نیلعن
 كتهتسن ربو رد هنسانعم نابهکنو ظفاح همعا لج ردندانسح ءاعما هلیصف كنار

 رظتنم یا هل بیقر وه لا رد هنسانعم رظنم یجدهزوک یتعوقو و روهظ
 كبغار مهسراح یا موقلا بیقر وه لا ردهتسانعم نابساب و سراح

 ناپهکتو ظفاح روتد هنویب هکر دذوخأم ندهبقر یظفل بیقر هروک هتنای هدناد رقم

 یدنک هدنبح یسهظفاحم دوخاب تیاعرو ظفح ینسهبقر كظوفحم یش هسک نالوا
 ۵رزابراث بیقر و ىا ردشلو تروص قاقتشا هلتبسانم كلما عفر ینسهبقر

 ناب هرزوا یرلقوا راق یتعی بیرض لوق ىلع روند هیسک نالوا یرادمعمو نما

 هونو روند هقوا یجچوا ندنرلقوا راقو روند هنیرلتیما نانلوا نییعت لکؤمو
 هدنلب اقم 9 هبکوک لوش ندرلبکوک ندا تلالد هرومی ینعب ندنرلکوک

 بویغ لوا دوخا بوغوب هدکدتیا عولط لوا ینعی رولوا رظّتم هبکوک نالوا
 یدنلوا ناپ هدنسهدام هون هکه تن ردیبیقر كنايرث لیلک | الثم ردیا عولطوب هدکدتیا
 ندیکلوا یوهفع كنو هلوا بقارم هیراغ پولوا هدعلاط کروند هبکوک لوشو

 عا
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Nهنب رزوا ای هکناپ بوبا ره یاهک ان هسکرب کا هدکشاع اتش  

 كدنع دعقيف دحا بش نآ ىه و ةبعرم هبعر لاش ارم ان كتقلکب ین س هلکمشود

 ) ابغرلا) روند هند كنکیچ امرخ یدو هدننزو بدن ) ببغرلا 3 لفاغ تناو

 ندیاهیاطمو هفطالم اعاد هدننزو لیلحز ( بیلبغرلا ) ردعضومرب هدنزو ءار
 هناسنا نلهراب بوت رب ی هنسن راشو یاونا ینیدل وا رداق و رونبد هبواخ هحاأ زم

 هلنوکس كنهمجم نيغو یمض و یعف كنار ( بغرلا ) رود هروناج راسو

 بغر لاق دهنسانعم كلبا شهاوخ بویلید یهنسن رب ليڪ كاا ( ةبغرلاو )

 ضاعا هدقدلهلص هل NR نع و هدارا اذا مارا بابلا نم هبغرو ابغر هيف

 یا هنع هسقاب بغر لاقي و هدرب یا هنع بغر لاق رولوا هنسانعم كليا

 تیزمو لصف تسن م N یشاپ هنالف هدنسفن یدنک ین عب الصف هيلع هسفلل یار

 كفلؤم یدلوا دیقمو لوغشم هنسفن یدنک بودا ضا عا ندنآ هک لبا هدهاشم

 ردع وض وم هنسانعم قلوا حس وتم هنس رب هبغرو بغر لصا هروک هتنای هد راصب

 یهنسنرب نعل ولتعس و تكشهاوخ و AY هلتیسانموب هدعر ؛ مسنا د یا بغرلاش ۱

 لا و ف هرو نم هدامو رد لوا لاعتسا هن سانعم قلوا راکاط و نزرآ كب ۱

 روللوا لابعتسا هدنسانعع ضارعاو لو" هللا نعو ردلمتسم هدروک ذم یانعم لا
 هننایب كحایضمو رولوا شلوا بغار هعیش یربغ بولوا نادرکور ندنآ هک ایوک

 هدننزو لاعتفا.( باغترالا ) ابغر هّغر لاش رولوا یدعتم ید هسفنب هروک

 نتف ( بغرلا ) هدارا اذا هيف بغترا لاق ردهنسانعم هداراو تیغر دو
 ءار ( ءابغرلاو ) هلرصق كفلاو ینوکس كنيغو یمضو یحف كنار ( یغراو )

 هلیرصق كفلا و نیتعف ( ىتوبغرلاو ) هدننزو توبهر ( توبغراو ) هدشزو
 كلبا اعد هلصالخا و للذت هلیعفو یعض كنار ( هبغرلاو ) هلتاعف ( نابغراو )
 ىغر و ابغر ٠ هيلا بغر لاقي ردهنتسانعم كليا زا و یراز بوراولب دوخاب

 ةلأسملاو ةعارضلا وهوا لبا یا كرعو ةيغروانابغرو یوبغرو ا"وبغرو ءابغرو

 كمردتیا تیغر هدننزو لیعفت ( بیغزلاو ) هل یسک كنه .( باغرالا )
 نانلواتبغر هدننزو هبیبح ( ةسیغرلا ) ایغرت هبغرو هلا ةيغرا ل ر هتساعم
 هکرید ح راش رولک بیاد یمج رونلوا قالطا هب کریو قوجو روند هثیش
 هیلع ین ردام ردیسههک هلیلج بهاوم و هل رج یایاطع دگر دو بئاغر زر

 دیک لوا 4لا هلا دبع نالوا یوبن رهک الاو ود یراباتس هنمآ نالوا لا
 وج بس نل وا ات نوا فاصتا تلا هرد فدص الا یوم حر و فافز

 صرحو همش تدشو لکا ترثک هلنیتمضو یمط كنار ( بغرلا ) ردفبرش بجر

 سمالنا پابلا نم ابغر لحرلا بغر لاش نونلوا رییغت قلزسغوص کردا |
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 ٣ 1 4 رانا باب رول وا ردصم اب ۳ و "یاعم ویسا تبعروردروطسمهدخ راولو

 ۱  تیوقت )کف نی و تست یوقروق نالوا ضراع هتنورد كنهسکرب بعرو

 1 ( بوع لا ) هبعر رک اذا هبعر لاقب رولک هنسانعم كلبا هلازا و ریسک هلبلق
 a لوقو اا توعم هدنژو ا رود هیسک شقروق ندهنسنرب

 قلوط هلوا ردیا رطاقن غاي هک ایوک ندنندب هکرونلوا قالطا هناویحو ناسنا زومس
 هدنن زو لیعفت ( بیعرتلا ) امد رطقش نيم” 1 بیعر وه لاقت ردذ وخ ام ندنسانعم

 هفوخاذا ااعرتو ابیعرت هبعرلاقب ردهنسانعمققفروق هدننزو راک ذن ( باعزتلاو )
 ىع ةماجلا تبعر لاق ردهنسانعم ثعوا دردیا بیرطت هل ا دنلب زاوآ نیج رکو کو

 یبلق تو ردیک: حس وقرؤق كنهسکربو هعطق اذا هبعر لاش ردهتسانعم تونکو تبع

 هبعر مصا یا هبعر لاقب ردنوجا هلازا یاب هک ردهنسانعم كليا نيمطتو ا

 إإإ هلیسک كنا ( ةباعرتلا ) بعتراف هبعر لاقب ردهنسانعم قخروق ( باعترالا )

 |[ کروا نلیسک هلیسک كنا ( هبيعرلا ) هنسانعم هقورف رونید هیسک ققروق كب
 | لا ردموسرم بیعارب هده ضعي ردبیعرت ییج روند هیهراب رب ندهتسن یسهلوقم

 | ]| ههبوبحم ولمادنا دنلب الإ ولط هنناو ردهنسانعم هسعرت هيض كنار ( ةبوبعرلا )
 هذولا دوخاب هنالوا نن زالو نیرمشو نتیسو هرهح بوخو هزات لوق لع رونید

 امرخ و روند هبهقا اکبس و هشایط ولشينج كب و:روند هبهبوبم نت مرت ۳1

 هلیمنک كنار ( بیبعرلاو ) هلی كنار یخدوب ( بوبعرلا ) رونید هنید كنکچچ
 روید ههبوبم نالوا هرزوا روک ذم فصو فالتخالا لغ هکردهتسانعم هیوبعر

 ةولح ةبطر ةنسح ءاضییوا ةرا هبطش یا بیبعزو بوبعرو ةبوبعر ةيراج لاق
 هدننزو دادش ( باعرلاو بعارلا ( رونید هیسک نابحو فیعض بوبعرو عانوا

 دیعو و رونلوا ریبعت یحابزوک هکروند هراکنوسفا ردلعاف عما ندم وقر بعر
 هنهاک ندیا ملکت مالک هلا هيفقتو میچ و روند هینسک ندا فیوخم قلخ هلا

 هاروا ایج رک وک یرلک دید هسعار هک ردهص وصحم ضرارب تعارو روند

 ید ینیدلوا ذوخأم ندنسانعم هماج بعر نالوا رکذ هکرید حراث ردیوسنم
 ا مه و مل یس ەد وک ید و لیس هين لعاف مس تم زا ( یمسنا ردل وقتم

 ررولوا تفص ید هوضع رانو و یک بیعر ا هناویح و ناسنا نالوا وام

 نداروا هناسنا هالا هک رونید هرپ امنو شب 000 مو هم بردار

 9 ۱ یم ردصم هبعرم و هنسانعم هفیحم :رقف رولوا لوتسم و ضراع بعر و مهو

 نسرولوا



۳۹۹ 

 لاق ردهثنسانعم قلوا بطر پولو نلاک یمامرخ كنهسک رو هبطر نوا نا
 لاقب ردهنسانعم قمت ر اشا بودالصا ییهنسنرو مهلت بطرا اذا موقلا بطرا
 روشد هبا نانلوا ربع هح وب هدننزو هرع ( ةبط رلا ( هل اذا بولا بط را

 ه هبوبڅ نینزان هزاتو رت نت مرن هبط روه رسک كنار رولک باطر یج یک هضفصف
 هوکس كناطو یم كنار ( بطرا ) ةمخر یا ةبطر برا 0 ۰
 ةبادلا بطر لاش ردهنسانعم تكمردب هحو هراوط هدننزو دوعق ( بوط او )
 بطر لاق رد هنسانعم كمرد امرخ هزات هیسکریو ةبطر اهفلع اذا بوطرو ابطر

 هسرولك هاطخ و باوص هناسل هلنيتحخف ( بطرلا ) بطرلا مهعطا اذا موقلا

 هدنعاع ملكت اذا عبارلا بابلا نم ابطر لجرلا بطر لاق ردهنسانعم كلیوس

 هرزوا رک هک هدننزو ماطق هللا ادل فرح ( باطرای ) ًاطلعاو باوصلا نم
 هلییسح قلوا رفلا بوطم اعاد ردمانشدو بس هک صوصحم هاوس ردیئبه

 درک و یسح درک روند هیشک ولتوطر ( بوطرلا ) ردهانک ندنروغ و ٤ز
 وص هدنغلارا رلبوق روش ییوص هدشنزو هلحم ( هبط رلا ) نوسل وا یونعم

 حالما نيب ةبذغ یا هبطرم  ةيكر لاش روند هبهمشا و هب يوق نالوا ولتط

 ضراع هثورد هکروند هیوقروق ردمسا هلییوکس كنيعو یض كنار ( بعزلا )

 نورد بعر هروک هناي هدراصب كفلوم ردتغل هلنیتمطو هنسانعم عرف رولوا
 دنتلاح قلوا عطقنم ندمادقاو تکرح و لع یشا ندعزفو فوخ "التما ,یاستا
 قمردل وط هلیضو یعف كنار بعر هليا هظحالم یتسانعم ءالتما سپ ردعوضوم

 روصت ینسانعم عاطقناو هنالم یا ضولا تبعر لوقت رونلوا لامعتسا هنساثعم _
 یهتنا هتعطق یا مانسلا تبعر لوقت رونلوا لامعتسا و ذخا یسانعم عطف هلا

 ثلاثلا بابلا نم ابعر هبعر لاق ردهتسانعف ققفروق هلیحفو ىع كنار بصعرو
 اعر لجرلا بعر لاش رولک هنسانعم ققروق هلیع كنار بعر و هفوخ اذا

 رولک هبعر ی هنسانعم ظعر روند هنن رب كجهریک نرم كقوا بعرو عرف اذا

 بعد لاق رولوا لامعتسا هنسانعم قمردلوط هلیخف كنار بعرو یک ہد رق
 بیرطتو هن هلا زاوآ دنلب نیج رکو کو هالم اذا ثلاثلا بابلا نم ابعر ضو |

 یراذیح رک وک راس هلکنهآو هزاوآ ددش لوا هک وک ردهنسانعم كموا كردا
 ةماجلإ تبعر لاش رردل وط هلا هماکنه لوا ییئوص *یراج دوخاب رد وقروف

 هعطق اذا هریغ و مانسلا بعر لاقب ردهنسانعم كمەكو هتدشو اهلیده تعفر اذا

 یزوک اک رونلوا قالطا هنوسفا و هیقر قلعتم هیاییس و کوبو رخ بعرو
 سه صار هک ود هنساتعم دیعو و ردردصذاب فص و ردا بوع ص یلق بوردل وط

 ی

 هیفقن و میجعت درابرع و ردنرابع ندنتلاح كلبا فیوخم هللا دعو یلاسیا حبقو |[



 كولب كولب هک رونید هنیرهراب نشود هرزوا رجش كتبوطر یرلکدید مبشو هجو
 زا یسارک ناتسبع هکندنجاغا ردس ( بضارلا ) ردقجهلوا یکولب ره هدکدشود
  ردندعوت لوا ید یراک دید یسامرخ نوزیارط ردیمسا عون رب رونلوا ریبعت

 ردءالما قلوا یدرفم كبضار هبضر نکل هلاخف رد هبضرو هبضار یدحاو

 ناغای هل رفو و تدش بضارو ردراو هشدخ هدارو ردقل وا سکعلا ىلع | رهاظ

 بوی عف كيم ( تیضارلا ) مح ب يا بضار رطم لاقن رواد هروي

 هک هنسانعم هذع قايرا روند هنپرلرا یځآ نالوا نیرکشو نیربش كراهبوبحمو
 2ا لینوکس كناطو یعفكنار ( بط زا )ردندنراناش قلروص بولیما
 قالطا ههنسن مالمو هزاو رو سب ایدض یا بطر یش لاقب ردیلباقم یروق

 نیل هیف یا بطر مالغ لاقنو متا یا بطر شیرو بطر نصف لاقب رووا
 ردنالغوا بوبم-ولند كزانو مرنو رت یک یرلنت هذولاب كردوبحم ینعی ءاسلا

 لاقب ردهنسانعم قلوا شاپ هدننزو همارک ( ةباطرلاو ) هلی كنار ( ةبوطرلا )
 وه و یدن اذا عبارلاو سمالا بالا نم ةباطرو ةبوطر بطرو "یشلا بطر

 هیهسش شاپ هدنشزو ربما ( بیطرا ) ردشلبا طيلغت حراش ینرادعسن بطراا
 یا تیطر 5 لاقت رونید هام رخ هزات و روند هيس مالمو هزان و رو روید

 هرا رنچو هغل ریاپ لشیو هزات هلنیتعض ( بطرلاو ) هلی كنار ( بطرلا ) بطرم
 نجو رباچ لشی و هزات لوق ىلع روند رس لش هزاب و زود هنناتس تاو رمسو

 ضرا لاق روند هرب قلراچ لشیو هزات هدننزو هنسحم ( ةبطرلا ) روید هنک ولپ
 هیامرخ هزات شلوب جفن هدننزو درص ( بطرا ) بطرلا ةريثك یا ةبطرم |

 هبط رو لا بطر رنک لاقب رولک باطرا عج هلاه رد هبطر ید رقم روشید
 ةمالس نب دجا روند یطر هدا عیب امرخ هزات و رسلا چ وهو هاطراو

 یرہسلان مساقلا وا ردندنین دحم یط را هلا دیع نب دمع یسهداز رداربو دج.ا ۷

 قلوا بطر بول و نلاک یعوروق امرخ هدنتنزو لیعفت ( بیط ملا ) ردیسیوار

 كمردب امرخ هزات هیسک رو ابطر راص اذا ایطرت سسلا نطر لاش ردهتسانعم
 قم راشاي بودالصا یهنسن ربو بطرلا مهمطا اذا موقلا بطر لاش رد هتسانعم

 امرخ هلرسسک كنمزمه ( باطرالا ) هلل اذا بوثلا بطر لاقي رد هتسانعم
 اذا للا بطرا لاق ردهنسانعم قغاچ بولک ینامز یشوا بطر كنفوروق

 لاح
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 .تطر هداروب ابطر راص اذا سعاثناو لوالا بالا نم دباطر بطرو سسا |

 | هقادبعق میهاربا قصما وبا یضاق یدیفحو ردروهشم هیقفندهیعفاش رابک یطرلا

 هی



 رواد بشار هشرولوا هدد رک او قلعم دسرولوا دنس ەتو ۱
 لاعتسا هتسانعم حءارو تباو رونلوا قالطا همد آ برمش» مالمو ملح بسارو

 یا بسار لبج لاقی ردیک بولاي هرب هک دنک بویمادلق ندنرب هک ایوک رووا
 ريد حزام ردیمسا هصوصحم ضرا ر بسارو ردتعاج رب ( بسارونپ ) خار

 نوک رب هسک ما یج نالوا یسهجاوخ نیدلارصن كبع هرزوا قوا ندنیاطل
 ردنا نایرح لاقو يق هنوک هثح ایم هدیرلنایم هکیدل وا دام هیعج رب نک ردیک

 وثب هسخو یدنتعاج بساد ون راشم صد وبشا دک دلبا .نابقسا ییبس

 رلیدید زب هدقلوا لاقم زادنا هعرفق هدننعض یاری هلغا وا نهابتشا ردیءد.ه وافط

 بوک وج هند رکا م هدا اقلا هاب رد ی مع و رد راو یلیپسا هحو كن 1 هکید د ی

 قیرط ملعت ود رد ده وافط و هس راقح هن زول رکاو ردیدیسآر ون هدأ اک

 كفلج أ هلرسسک كره ( باسرالا ) یهتنا ردشلوا تعاج ةدت ثغاب ییدلیا

 تبهذ اذا موقلا بسرا لاقب ردزاجم هکردهنسانعم كمك بوناپ هنا روک ندنتدش
 رونلوا قالطا هبهیهادو تفآ هدننزو رهوح ( بسورلا ) اعوح ممسور ف مهنیعا
 هرلنوتسو هناوطسا مکغو نیتم هک رد هنسانعم یساوا هدننزو بارم ( بالا )
 كتهيس 1 یساواو تبس رم بسارم یساوالا یا بسا رذ ۱.۵4 ءاب 9 رونلوا قالطا
 ردیتس لا دایز نب حاص بیعش وا ندنیلدحم هدننزو یتسر ( یاسر نیم

 كنهمحم نشو ى كنار ( هبشرا ) ردشلیا توکس ندنناب یتسن فوم کل
 رولیحما بونل [ وص یک قبق هلکن آ هک رونید هنزوج ناتسدنه شوب یحا هلیئوکس

 یرلفداوص یرارعآ دریوک هدننزو بنام ) بشارلا ( راردنا ید لیک رات الاعو

 دیروا هيف لداص و كنار ( بصرلا ) ردشمالبا نايب یندرفم رونید هژروماچ
 داضو یحف كنار ( بضرا ) روند هنغلارا نالوا ندنند كنغمرب تداهش هلغمرپ

 ران كن ا دک ۶ نا ھا اتام قدروص بوما یراب 1 هل وکس و

 یک دورما راد آ و ینراپ كنهبوبم درک و نوسروص بوکح هنگ

 ار اذا لولا باللا. انشر وارا تیر لزا بضر لاق رولیما 0۰
 نویقو لطهو مح اذا رطلا بضر لاقی رد هنسانعم كل ود هلثرفو تدش رومیو

 ( بضّتلا ) تضبر یا ةاشلا تبضر لاقي ردهنسانعم ضوبر قاب بوربک هنغاتب
 قید بضرت لاقب ردهنسانعم قمروص بوما ینراپ نعآ یغدو هدننزو لعفت
 ندنناش قلروص دوخای نالیروص هدننزو باغ ( باضرلا ) هبضر ییعع ةا

 دوشید هنیرلهداپ نالوا هرجما زعآ كنیراپغآ لوق ىلع روند هنیراپ زغآ نالوا
 مفلاف قیرلا عطقوا فوش رلا قیراوهو امیاضر فشر لاقي رد ریغ كقاسبوبو

 | بود هنیراهجر 8 رکشو راقو رونید هنیرلیتنافوا كسم یروق باضرو
 ت 2 وع اتصف ا لمع ٠
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 هیسک ؟رودوب : هدننژو تشرف رک كنءزمه ( بزرالا ) حرب لغ هم اذا لوالا

 روند هیسک نامزید هدو یرموو نیلاق و روید هیسک هثلبا ریبکو روند
 ۱ هدنزو با رع ( باز لا ( روند هننالوا یراو یو لوق لع هنح رف كتروعو

 ا تاب كحراش بارلا یا بازرملا لاش لاق هنسانعم با ریم رونید هغولوا
 . هتفرف و یردکح یلوق لع یک نویلق رونید هبیک كویو ردندنسانعم موزل هروک
 ةلیوطلا وا ديطعلا ةيفسلا یا بازرلا بکر لا رونید هبیک نوزوا یک

 هزرا نکلای لوق ىلع هیدیدشت كرلاو ىرسك كيمو كنهنمه ( ةبزرملاو ی زرالا )
 لآ یا ةبزرلاو ةيزرالاب هبرض لاق روید هغاموح رومد رددلیا دیدشت
 راکرسو سیر كنسهشاط مع یتعی كسرف لها هدرا راز تا

 ۱ | بس هنقهد نداتهد هک ت ردوفلق ردصم هلفرمصت ندنظفل نایزرح هکر دیسلوا

 د هل لاق اک اذک ةبزرم هلوا اذک ةبزرم ىلع نالف لاقي ردشغلوا رابتعا
 ا و سی اس ها مچ هلی كنازو یحف كيم ( نابزرلا ) اذک

 ۱ 1 هکهل وا مولعم مهسیب ر یا ممايزرم وه لاش یک هلطاّیه رولک هزارم ییجن روند

 ال ویشاو ردرلیس وج هک ردیلها عدق سرف یدارم ندسرف لها كفلْوم

 |[ دحرس هدیسراف زرم ردب کرس ندای هلا زص رديسراف طفل اک ناز

 | دح رس نابزرم هلغلوا هنسانعم ظفاح یحد هزوک ناو روند هرونس و

 لاها هدهدزک رس و سیر اقلطم هدعب رولوا كعد یکی دح رس و یظفاحم
 ( هيابزرملا ) رلیدلیا فرصت یک هنقهدو ناقهد بودا ذخا ید رلب عو ردشغلوا

 كوب رول وا قالطا هنالسرا (ةرازلا نار ) رددآ هبرق رب هدنسیاضق دادغب

 دومق ( بوسرا ) ردعضومرپ هدنبرق رهش بش (نابزرلا سأر ) نوچغیدلوا یسکب
 بسرو ءالا ق "یشلا بسر لاقت ردهنسانعم كکوح هند كى وص هنسن رب هدننززو

 تل ی ذو روبص ( بوسرلا ) الفس بهذ اذا ساناو لوالا بابلا نم ابوسز
 هیلقو نوچکیدتک بوتای هدعاج نيح هنسانعم هرک روتلوا قالطا هنشاب كسان
 هللاص مرکا لوسر هصاخو نوهغیدل وا رباق و بنا هد هب رض رونل وا قالطا

 كنبرلباتج سیقلب روم فیس لوق ىلع ردیمسا یرلحمق رب كني راتضح سو دم

 پوسرو ردیسیرب كنهعبس فويس یرلکدلیا ادها هنبرلترضح مالسلا هیلع ین نایلس
 مالمو وغ رنو ملح بوسرو ردید آ یحق كريما مان یناسفلا رعش یبا نب ثراح
 هدشزو درص ( بسراو ) هلنیتخف ( بسرا ) روئلوا قالطا همد آ برشم

 مسا ندیوسر ( بسارلا ) رونلوا قالطا هملق هدرلنوب هدننزو ربنم ( بسرلاو )

 ریتم هرجا هنس ولوص هک هیلوا نخ روند هثبش ندیک بوک وج هيد ردلعاق
 هتس رول وا هدنزو رکا ظیلغ هزح نشیروک هدنسهر وا اب هدنید اب هدنزوب بول وا
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 یارف زد دآ ءا رک ریو هب رق رپ هدنساضف هماعو ردعض وهرب هد دابو رد هردرب

 ( هبحروش ) هلنینعف رونید یحر هدنابسن كن هبحرو ردلقشم یهربفو هایمو هریک

 (پاحر)ردعض وم رب هدهنیدم هدننزو هماق ( هباحر ) ردنطب رب ندنس هلق ريج هدنع

 هبنیم را و تكنساضف رهش مان دننرد و كنتلايا نا: رذ هدنارب 1 هدشنزو باتک

 نادہه هدنع لنت ( بحر ونب ) رددآ هیحاترب لماش هب شکا كنشالو

 روغپرب لوق ىلع ردهلیبق رب ندب ع هدننزو ب عا ( بحرا ) ردنطب رب ندنسلبق
 باح ردرلب وسنه کا قرلتح الا لع تایسح را بئاح ردیدآ ناکم رب دوخ ردیعسا ۱

 هم یاخ و همومضم ٌةيقوف یا ( مولا بیاحر ) روشید هرهود نالوا هع رک

 هتکلمره هکروئلوا قالطا هنسهحسف بئاوحو هعیسو "یاو كضرا راطقا هلا
 موخو ردیعج كنهبیحر تپاحر هداروب ر دلّیشم یرلن ] راطقاو مروخم صوصم

 ردهدنکبس بئاحرلا مولا لوق موا بیاحر رونید هرارطقو هرارونس ردعجیخد
 ( بحر ) رد هدنلیوأت هعساولا راطقالا ىلوف ضرالا راطقا هعس كفلومو

 ردلاجر "یاسا هدننزو دعقم ( بحمو ) هدننزو مطعم ( بح رو ) هيف كنار

 ردیعما یسرف كنهسک مان قنخا دبع نب هللا دبع رد هدننزو دعقم هک بحس و

 داخ كروزم مص ( بح سود ) ردیدآ مص رب هدن رهش توم یضح هدیلهاجو

 یسهنوا لینوکس كالادو یحف كنار ( بدرلا ) ردیبقل كب رک یدعم نب ٌهعير نالوا
 هلیح و بذک قی رط هتسانعم هذفا ريغ قیرط روند هلویو هغاق وص نیسید ریقح

 عونرب صوصح هنتیالو صم هدننزو بشرق هسک كره ( بدرالا ] یک
 ی رکی هکرلیدد راضم ردیرلکدید بدرا یخ كننمه الا ردیمسا كوا لوي
 رونید هکجلوا ندا باعیتسا هیو یتلا لوق لع و هنسن یرادقم عاص ترد

 لطرو ردیثلث كلطررب هللا لطر رب دم رهو ردقجهلوا دم ترد عاص هروک هفلؤم

 نم ترد عاص هر وک هب یر شح ز و ردهرد قرف هیقوا رهو ردهیقوا ییا نوا

 لطرو ردیرادقم لطر یکیا هک ردنامطب رب نمو ردکیلوا نالآ هنسن یرادقم
 یاشو ردمهرد عبس فصن و مه رد قحرکس رکی زو اققا و زو وا زو ای رقت

 ندرادقمنالوا دم ییا یرکی هبوو ردفلاخ* لطر هدنرلح الطصا یزاجو قارعو
 هلل اه ( دید رالا ( روند ه راکنک یرلک دشود هنل و وص بدراو یهنا ردن رابع

 هعساولا ةعولابلا یا ةبدرالا ممر لاقي روند هزیراک عساوو كوي شلباب هللا هلغوط

 ی هسک رب میل لو لعفت ) بد زلا ل روند هدیمرک و هب هلغ وط یرباو فرز دنا نه

 هک ر اذا هدر لاش ردهنسانعم كلا هلماعم هلشزاو و فطلو حر بوک

 هل رباپ هیسک راي هریرب هلی وکس كن همم یازو یف كنار ( بززا ) هفطلتو

 بابلانمایزر هزر لاقب ردهنسانعم كليا تسوادمو تم زالم هرزوا هجو یمال را



 ا

 ۱90و ا هدنزو بطم ا رودتعاقم دو 1
 تفداص یا الهس و ابحرم مهلوق هنمو هنسانعم عساو لو رولوا ناکم ساو
  ندلاقتسا ةبباش زسهشلاضم راربد الهسو ابح رم هلام ندبا دورو رابع ینعی عش
 اعط بولوا هرزوا تفلاو سنا هلبلق تعسو یکیدلک هرب نادانآ و نيش یراع

 | ین هک ایوک ردهنسانعم هللا كب بحرو هللا كبحر هکر بد ح راش الهسو هللا ۳
 سپ رد هحلنوب یند یلوق الهسم و ردشفلوا عضو هنعضوم كنظفل ابیحرت یەک |[.

 | ددهنسانعم عیسوت ققلالوب هدننزو لیعفت ( بیحرتلا )رولا هیناعد رامالکی کیا ||
 بحرلا یا هاعد اذا هب بحر لاق ردهنسانعم كليا توعد هناکم لونا هغللو و

 ولوح روشد هننادیمو اضف كلاكم رب ردتغل هلیوکس كناح و هلاحف ( ةبحرلا )

 ]| ةبحر و دجسلا ةبحر ردقج هلوا یرب ولتعسو یسهص عو قجآ هک یک یسهحاسو

 هک ردیرلرپ یدنق آ ینیدقآ یرلوص كنءهردو كياپ یداولا ةبحرو ردیزولوح رادلا ||
 ]| ددیک بوقآ ندارواو بودا نایرج هیاروا رلوص نالک ندراریب ولفرط ییا ||

 | بارع مامو ردلحم یکیدتب ولتیلک هکرونلوا قالطا هتموبوا كتابن لوا مالا ةبحرو ۱ و
 ]  تكجهمم امرخ هکهتن ژوند هر كجهرس موزوا هبحرو ردفورعم تاب رب هدنناژو 2

 | ا دایتخا ېب كنهدنورو هدننآ هکروشنید هری نالوا راز ولتعسو و رارید نیرج هرپ

 ۱ عج هک هلنیتخف رولک بحرو هلسسک كنار رولک باحر ییج هلوا یرلهاکلوزت
 هدنن زو یبح ( يحرلا ) ردزناج هد ران وکس كرلاحو هلناخف رولک تابحرو ردیسنج

 هئوک ږو روند هننالوا ضيع هلیسهدایز یک كروک كراهغروبق نالوا هدسکوک

 أ | كن و یمض كنار ( ناتحرلا ) رولیصاپ هنفرط ناي كلود هکردیسا افعو خاد

 ۱ هکر دهغروبق کیا قصالم ءرلقتلوق هدنفرط کیا كندب ردلیسهینب هینژت هک لینوکس
 نالوا یرلاخدمو مجرم درلکسرید لوق ىلع رارولوا هدنتسوا كرا هغروبق دا

 رردنا عوجر هغانوا لوا هدقدلجآ هرکصندکدلک وب رالوق هکروتد هنرارپ قانیوا

 ( ةبحرلا ) ردنرابع ندرار ینیدنقوطبوان وا ولفرط ییا كکرو ضعبلا دنعو
 هدلم مان ناورذ یذ هدهکم ضرا و ردیدآ وص رب هدلبح ما أجا هدننزو هعرج

 يوق رب هدهرد قصالم هلبج مان ریصنعش هدندالب یسهلیق لیذه و ردیدآ یوق رب
 رد هردرب هدنن رق, اعنص رهش هدنع و ردهیرقرب هدنسوشرق هیسداق هدقاعو.ردیذآ

 ردعض وم رپ هدنس هیحات هال و رد هیحاترب هدنب رق یرقلایداوهدنسارا ماش هب | هتندم و

 كلام نب هبحر نالوا یسیناپ رددآ هدلبرب هدنرزوا تارف هدننزو هبق ( هبحرلا )

 هل رب هدهفوک و هلحم رب هدقشمد و هب رق رب هدنساصق قشمدو ردامسم هلیسا قوط ۷۸

 هدلحم مان توبلث هدننایم یر ل-ق نایدو ءوطو رد رلعسا عض ومر هدنساضق دادقب و
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 بوسنم هی هبجر راو زم هلوا شابابكتسد هنتلآ روک ذم هجورب ندننرثک كنسهویم
 دو هاب مک كن ره ) باجرالا ( رد هرزوا سابق الخ رت سن وب هغلوا

 كنار ( بجرلا ) هبظعو هباه یا هبجرا لاقب ردهنسانعم كلا مظعت بونلتریه

 ردیشاب سکوک هک ك وضع نانلوا رببعت شود هل رلکک وکیا هدیناسنا ندب هلی

 ید رفم هنسانعم ءاعما روند هراس رغد کف كنم به ) باجرالا ( روند هنغلارآ

 (بجاورلا ) هدننزو لفق ردبجر دوخاب هلنیتعف ردبحر یدرفم لوق لع ردفو
 هضافم نالوا هدعباطا لاوصا.رذ هلئزو هعرح هکردیعج کا رو کا هحار

 هیجار هنبرب ره رولوا یرارپ قانبوا و كا كني رلموف وب بید هزوک هک وب روند
 كرلقمرپ دوخای رونید هننرازو جا كرلک | لوا بجاور لوق ىلع رونید هبجرو
 دوخای روند هنلصافم اقلطم كرلقمرپ دوخاي روید هنلق هصراو هنرلح وا ندید
 دكرلموفو ندنرلکک قمر دوخای روند هن )هقرا كنب رلکک قمر, ینعب كنايمالس

 هلصافم نالوا هدرلموغ و ساب نعل بیرق هن رلج وا قمر د وخاب روند هنغلارا

 هراربط نالوا هدنسهرجح یتعی هدننوص ج رع كنمسق كشا راجا بحاورو روند

 یسهلسق لیذه هلیوکس كلو یاحو ىعط كنار ( بحرلا ) دوتلوا قالطا

 كنار بحرو ردعضومرب هدناروح هدننزو بارع ( باحرلا ) ردعضومرپ هدندرو

 ناکلا بحر لاق هنسانعم قلوا عساو ردراردصم هدشنزو هما رک هباحرو هایم

 ش وشم رن یپنرت كرلباب حسنا اذا عباراو سمانا بابلا نم ةباحرو ابحر بح رو

 دراو یدعتم ندیساخ باب اریز هرزوا ذوذش رولوا یدعتم یلعف هباحرو ردهرزوآ

 لقت یتس هب دعت كنهرو نم هدام ندنس 4ل بىق لیذه یس رافلا لع وا نکل . زلوا

 هم وقل لاق هبلص و ینامرکلا ىلع ن خیدج لتق ال رايس نب یصذ نا هنمو * ردشلیا

 هد رطم هدتفل لیذه هروک هر رقت و سپ * مکعسو یا هتعاط ف لوخدلا مکبحر

 كحابصمو رولوا سیقمو لوم هشنهدام عسو نالوا قدارم هروک هریاسو رولوا
 .طاقسا یاب یشان ندلاعتسا ترثک هدعب بولوا یدعتم هلیفرح ءاب هروک های
 رد هدننزو سکش هک ټوک كناح و یصف كنار ( بحرلا ) رلیدلپا ظفلت ا
 روند هثیش حساو و لو هدښزو باغ ( باحرلاو ) هدنزو ربما ( بیخرلاو )

 ج رفلا یعی هعسا و یا باحر اما لاش و حسا و یا باحرو بیحروبحر ناکم لا

 قلوا فوا بیحر روالوا قالطا هیسک روخرپو لوک | هدنزو ریما بیحرو

 قفلالو و قلوا لو رولوا یدعتمو مزال هدننزو مارک | ( باحرالا ) هلیس هظح الم

 ( یجراو بحرا ) هعسو یا هبحرا لا و مسنا اذا ناکملا بحرا لا هنن رلانعم

 ماکت هدنعق وم راز ]و رحز یوسف نزد را سضاخ سا 4 رطزو یرکاو مرکا
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 ج یدنا راردا مطعت ك6 | هدلهاج ارز ردذ وخنأم
 [ < او رول بار :

 0 قلوا فرمصنم هدحابصم قاف روک تابح رو هلن رسک كنار نولک باجرو

 ردل ودعم ندنسهلک تج را نالوا ماللاب فرعم ردقصنم ربع ضعبلادنعو ردم وسرم

 كویب هزوک هسکرب ځدوب هدننزو دوعق ( بوج راو ) هدننزو برض ( بجرلا )
 بابلا نم ابوجرو ابحر هبجر لاش ردهنسانعم كليا مظعت بونلتیه هلکتروک

 اذا اجر هنم بحر لاق ردەننسائعھ قعاتوا تح رو هیطع و هاهاذا لوالا

 لاش اما تام كع هح کلا بویبقح لاتح یعاد دوخات جاغاو ی سا

 رد هتسانعم قمروازوسدب هلا هیاتکایو رص هیسکرب و اد رقنم ج رخاذا دل ی

 یتدوب هد زو لیعفت ( بیجزتلا ) هب هجبر اذا "یم لوق االف بجر لاقي
 دیاهاذا ایج ر انالف بجر لاقی ردهنسانعم كليا مظعت بونلتاهم ندهسکرب

 هدارو زم سپش هدنلهاج هکردهنسانعم كسك ناب ر ههتنآ بحرو هہظع و

 كلا ان کسودس هد زرط e هل 1 نوحا نوسم رەق بولیصا لاد هلغل وا

  بوردشواق هرلخاش رباس ینراخاش نالوا رادهویم كنامرخ لوق ىلع, رد هتساتعم
 ۱ نوتسشکود یترلءویم بوکلس راکزور ۲ روی دنا ىلع بو راض هل رلقارەي

 هتفآ رطا راقادب رادهویم لوا نوحما هظفام ندندب یضوا یأر لعو نوا
 اهقیذع و كکحا اهليذجانا * لئلا هنمو ردنرابع ندکلیا عضو رلکلنکیدو رلیلاچ

 قرحوط لوش ردها رسک كيج کردن رغصم لذج یس هلک لیذج هداروب * بج رلا

 هکر دب رفصم كقفذع قیذعو ردهنسانعم هب تاک ردل وعقم ےسا ندکیکح تکحم و

 كرات نب ییعب رد وحا عت ریغصت هدرلن و و روند هتلاد ام رخ نالوا راد هویم

 میاد رادهویم كج هیلبا عافتناو یغایط كج هیلیا تحار بسک پوتشاق بولک

 لصاح ردص یافش هلقناعاوریبد و یآرو راردا تعجارماکب بولک هدقدلوا یرلد رد
 كاکت مرهلا بیج رتو ردهشلنا دا ربا رذنم ۸ بابح هدهفیقس مو یاو لثم راردا

 رادیو رکو راک ره هج رب ولرب ینربرهبودل زودو بودل غوط ین رالوقو ینرلق وب همص او
 بم هغو رس یوس اذا مركلا بحر لاش ردنرابع ندکلیا و هرزوا

 زکذ هکرونید ھا هدنزرط کسودس لودش هدننزو هعرح ( هبحرلا ) هعضاوم

 رولیاب هتل | یرللاد نالوا رادء ویم كنام رخ نوحا قلوا كع هرزوا ینیدنل وا

 هراب رب ولغب هپا هنجا رولییای نوجا یدیص روناج هکر وننند هان لوش هیحرو
 رولاق هدنل ] بولیش عنصم یانب لوا هدک دکح یا بواک رواج رار دیا عضو تا

 هک روند هنجأغا امرخ لوش ردتغل هلددشت كيجو هدنزو دیر ( هبخ)ا )

 خم هست هه
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 تبا هدربرب ییهنسن رپ هدننزو لیعفت ( بيرلا ) بتر نع "یشلا بئرت لاق

 یهنسن ره هک یالطصا بیترتو هتتدنا یا ابیئرت هنر لوقت رد هنسانعم كلا رادیابو
 هدننزو ذفنق ( بتا ) ردذوخأم ندنو ردئرابع ندکلیا تابئاو عضو هنیریولرپ

 ابن راّواچ لاقش ردهنسانعم عیجو هجو رونید هش نالوا رادناب و تبات هدنرب

 ردباغا قلوا فرح ندنآو برا هش ریبعت بوطروط هدیکرت انعمو اعیج یا

 رهو روشید هثیش نالوا رادیابو تباث هدنرب دوب هدننزو بدنج ( بترا ۶
 هدننزو ذفنق هدنو رواد هغاربطو رونید هبهلوک یوخدو رد هنسانعم داو ماد

 هدنلکش لو نکل بویلوا لو لعفلاب هدننزو هبطرط ( ةینلا ) ردتغل ید
 یک ینیدلوا هدرا زنج نالوا كولسمو هدننص غاط ضعب رونید هیهش رط نالوا

 هباولا نالوا یسهجالآ لوب لو یتح هژاطب قیرط هبش یا ةبترت نالف ذا لاش
 تلارمو هيا هدننزو هبرشه ( ةبرملاو ) هلی كنار ( ةبترلا ) روند بارم

 ةل زنم یا ذبئرمو هيلع هر قر لاق ردذوخأم ندروب رم یانعم هکر د هنسانعم
 بقر الا اذه ام لاق ردیلباقم تلوپس هکردهنسانعم تدش هلنیتصف ( بترلا )
 مهفثم نده راس تاهما ردهنتسانعم باصتنا كملکیدو قمروط كدو ةدش یا
 میارلا بابلا نم ابتر "یشلا بتر لاق ردطاغ یسهخنش بابصنا هرزوا ینیدلوا

 کرودد هرلایق لوشو روند هنر تک و و تسمو كنم برو ۷
 ظیلغو دیدش تكنصوصخ شاعمو هلوا عفترم ندنضعب یضعیو بیرق هنیرپ یرب
 هدنرلقلارا كفمرپ هئروا هلکن ۲ كلذک كغمرب یهدنناب هلغمرپ هحرسو رونید هنسلوا

 هت بوردشانب هنیرب یرب شمر ترد ادعام ندقمرب شاپو روند هب هج رف نالوا

 هرزوا یساضتقم درهم هدننزو مارکا ( باتزالا ) رونید هفعوط یک یسهراب

 زد هتسانعم باصخا روک هنناب كراس تاهبا کلر اف و
 قمروط بولیکیدو قمرد روط بوکید ی هنسنرب رولوا مزالو یدعتم هدانعموبو

 ناتلوا ریبعت قیشآ دارم ندبعک هبصن یا بکلا مالغلا بترا لاق هتتسانعم
 رو ان اف تصعنا ادا لجرلا بترا لاسقنو زرانبوا کا را ۲

 ردهنسانعم قلوا ادک و لئاس بول وا لاح ناشی رب , هلا هب رهد تایل نکیارادلام

 یتشاب هکردهقا لوش هدننزو ءارج ( ءابنا ) ینغدعب لئس اذا لح زا بئرا لاقش

 ندهتسنرب هلیخف كيجو كنار ( بجرا ) هلوا رروب قرادوروص بوکید یرقوپ
 عزف اذا عبارا بابلا نم ابحر هم بجو لاق رد هنسانعم ققر وق ب ویلکلب

 هنن زوک ینعی بونلتیه ندهسکر و یه دا یا هنم بجر لاق رد هنسانعم قعانواو

 اذا الف بجر لاقي ردهنشانعم كلما ليجتو ےظعتاک | هلکعروک تیهمو 9 ك
e 

 ند روت زم یاشعع هکر دیسا فو رعم رس ندرشع ینئا رها بحرو طع و هاه
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 رولوا هلیسو هلعف لوخد هک هلیقالا ءام رونید ارو اعرو هات روند تبرو
 دیدشت رود ارو ابرو تبرو بر هلیحف درلارو رولوا ففحمو ددشم لنوو
 ثكفلّوم یک ذم روشید برو هلیعت كنهففحم یو كنار روند برو لفيف و
 هسلوانوحاثیناتا ریزردلک د نوجا ثینًأت ۲ هدحابصم ردتفل نکس نوا هروک هتنایپ

 مالسالارح ريد حراشردموسم هرزوا قلوا صتحمهث ومنکل یدا رولوانکاس

 7 كنا ردهلیا دادعتتغل شع نوحآ پر هدنحیشهح رفنه هرس سدق یراصن الا ارکز

 ۰ ا هکروتید هتفهجوز كردي هدننزو هباد ( ةبآرا ) ىيا ردشعا ج رد یغد یلاوحا
 ۳ هل ةبار یه لاق رووا قالطا هلیطرش قلوا هدنسهیرت رز ردقح هلوا ٤آ کوا
 ۱ دزورپ روند ید تاجنا هکردرلابرم هدننزو تابظع ( تایرلا ) هی ةأرحا يا
 و رکشلک و یعاونا كرار ردراهنسن نالوا هییرت هلا هربش هک هنسیانعم

 . || لاقی اک برلپ لوم یا ببرمو یبرم لیبجز لاقی یک یرابرم لیجزو الاو
 ۱ كنهویمره هلیددشت كنابو یمض كنار ( برلا ) لسعلاب لوم یا لیسعم
 ىلع قیرط ءابطالا نیب روند هنسهربش یلماوقو ییوق ناقح هرکصندقدلقص

 ۱ ذخا یرلخ وبطم دوخای یرهداصع كرلهشیشح دوخای كراءویم نانلوا دارم هکرد وب
 3 هجلک هماوق بولویق هحهداس دوخاب هلا لسع دوخاب رکش رادقمرپ بوتلوا

 لاصتسا هدتحاح تقو بولوا نیما ندقلوا دساف هک ردقفلوا مط هدشتآ فیفخ

 یک یسالط ریق نلیروس همولط رونلوا قالطا هالط یلماوقو یوق برو هئلوا
 هورک هدننزو دادش ( نابرلا ) رونلوا قالطا بر هدهتسوطروطو هتسهصوب عایو
 ۳ ن هیقفلا یموم ن دجا ردندیماسا هدننزو دادش ( بابرلا ) رد هنسانعم تعاجو

 : )رها تذعلا باپرلا نبا قريصلا هتادبع نبا نسل اوباو بابرا
 لعاف مسا ندبابنرا ( بترلا ) ردیدآ وصرب هدهماع هلدیدشت كنابو یحعف كنار

 هیسک ناتلوا ماعنا رولوا لوعفم مسآو ذنسانعم منم روند همدآ ندیا ماعنا رولوا

 تتصک نویر هل رسک كنهددشم یایو كنار ( ییرلا ) هنسانعم هیلع منم روند

 وم ا و روشد ۳ كيب هن هک ردد رقم

 هدیدع هوجو هدنوب هک ردا چرم یدنلوا رک ذ که زوشید رک تعاچج

 یمهعرک هالا [ نویر هعم لتاف ی ين نم نی اکو ] وبشا هدواضی لیصش رد راو

 رونید هنسیروس,كنیرغص ناب هدننزو دفدف ( بربرلا ) ییا ردح ورشم هدن ریست

 ردیعج كبيبر روند هناعاج نالوا قامو دهع لها هدنزو هجا ) هب رالا )

 قمادلق اعطق هدرب رب هدنزو دوعق هلا هیقوف یات ( بوترلا ) یدنلوا رک ذ هکهتن
 اور *یشلا بتر لاقي ردهنسانعم قمزوط بولوا رادیو تبا هرزوا هجو

 ردهنسانعم بولر و اا تترلا ) د رڪ لو تیناذا لوألا بابلا نم
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 باس روند هدول و ضای هدد زو باع» ) بارا ) ردیعسا كنم رخالا یداج

 هرونم ةنیدمو ردعط وهرب هدهم کم ۀکم بایرو هلاه ردهبایر یدحاو هنسانعم ضیا

 روید هزاس نالوا رببعت هحاکو ردیمما تاذرب ندنیئدمو ردغاطرب هدننبب دیف هلا

 هلغلوا رهام كن هدقلاچ هحاک یابرلا یطساولا هلادبع نی دودم روئید قاب هدنتبسن
 هدننزو بارع ( بابر ) ردشلوا لثم برض رو زم هداب لوا ردشفلوا تسن اکا
 ( بابا ) ردشلبا تیاور ندراسب ن لقعم هکرددمر, ( بابراوبا ) ردعض ومرپ
 هک رولوا عج ندنسهلک هرو یدنل وا رک ذ هک رد هتسانعم ناعو دهع هدن زو باتک

 ردشلبا صیصخحم هندهاعم حراش رونلوا قالطا هراتعاج كيروا كيروا

 هه رشک تاعاجو رد ریست فطع ییظفل روشعلا لوق هبر عجو هدارو كل وم

 هکرونلوا قالطا هنناعاج یسهلیبق هبسض بابرو روند دنارایو باختاو روضد
 هب ر ینرللا هرزوا باعا مس ر نوجا قاوا داحشا تسدبه یسهلج هدنعض هدامرپ

 ( نابرلا ) روید هوص قوح هلنیتعف ( ببرلا ) رلیدلیا نایبو دهع دقع بو رب
 هنع وج لوق ع هنماکنه یکل هزانو هنلوا كنهنسن ره هبددشن كنابو یعض كنار
 یک نابرو ردزاج هد هليڪف كنار هدنو هعیج وا هلواب یا دا هذخا لاق روند

 نر هدنیاب نو فلم ن نکل هلتیس یای رونید ید ینابر روند هنسبب ر كنيرلحالم
 هیسک ندا ارجا یب یکو ردیعسا نکررب ندنناکرا لبج مانأجا نابر هدنلیذ یسهدام

 د نم نوو فلا هدارو و رد دوام لدنسانعم عاشرا هکر دشانا ec روئید

 نم ولعمو د ومشم هدم زلف رحم هکب دل اق ررلیشم یضفاس هلکلیا تس هرزوا قلوا

 هدص وصخ لوا هلغلوا رلشاط یرلک دید باشاحاج هدروبزم رح هرزوا ینیدلوا

 هبهیفس صوصحم هباروا یرلکدد واد رل ردا قالطا نابر هیسک نالوا رهامو فراع

 لوا راردیک كردبا لع هلتلالد كن آ یی یهود بوسلوا باعصتسا نابررب هلا

 ی یجهود هدنروهظ باش ردا رظن هر  بوروتوا هدنچف كتهنیفس اعاد ناپر
 دعق هدساشاو رلیا نالعا ینغیدلوا یضتقم فلوق هفرط هن نمود بود هاک ا

 یمود كنك هزوک اکا هلغلوا موسرم هلرابع اببنذو اماکس یا ةنیفسلا تار لع
 هو رکو ثعاجو روند ږيظع رر ندنناکرا لبح مان جا نابرو یهننا رولوا

 زدرح فرح هلی ساتن هرزوا حف كيهددشم یابو نت كنار ( ب ب ر ) ردهنسانعم

 یار لغو ردبهذم نویفوک هکر دمسا ١ ضعبلادنعو زنوا لخاد هب یربغ ندهرکن

 هد رکات لیلقت ضعبلا دنعو ا رد رشکت هلک لوق لعو اباد ردلیلقت هک

 دولوا لاد هرشکت هدنعذ وم راخفاو تاهام نامه هکیدد رلضع و ردیا تلالد

 ندمالک قایس رشکتو لیلقت هکلب ردلکد عوض وم هنیرب ندرشکتو لیلش یاد لعو

 رولوا فقحمو ددشم ردلقشه ییهد.دع تافل ین هک دلو وبساو رولوا داق سم
 سس سس
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 زو ريما ( بی را ( هبر ینعع یصلا بترا لاقش رد هنساتعم تر هو

 دهاعم و روثل وا قالطا هد هکولم ردهنسانعم بو مو هدرورپ ردلوعفم ییعء لیغف

 شفلوا ايمو دهع دقع هد ص وصخ رب هلیسودنک ردلوعفم مسا کا

 كنه كرو ردکء د هاشداب رول وا لعاف ى لیعف هک روت ا ثالم و زی ک

 جوز رونلوا رببعت لغوا یکوا هکرونید هنلغوا نالوا ندلوا جوز كتسهجوز
 بی رو ردلعاف نعم هدو رونید هیاپاب کواو ءان هنغیدلوا هدنسهیرت ریز كنینات
 عج هدشزو روبص ( بورلا ) رددح مدار .ا ن نیسح ندنیدح ردندیماسا

 هیابپ کوا هاب دددشت (بارلا) هلوا هدهیبرت ریز هکرونید هلوغوا کوا 2
 3۳ 1 هدنازو باتک ( بازا ) هلوا معاق هدنسهیرت كنلغوا کوا هکرون

Eهکرونلوا قالطا هب هنضاح رولوا لعاق ینعع هدننزو هبغ ( ذب رلا (  

 و بولاق ندنل وا جوز كتسهحوز هکر وتید هریق کواو رونلوا ربعت هاد

 روند هب ویف نئلس نوحما یدوس هدهناخو ردلوعفم ییعع هدنو هلوا هدنسهیرب

 تب ادیلقت هیهبمک هکرددآ تیر صوصح هندو دم د

 مده هدنرلقدلوا مالنسا بایفرش یدیا راردبا تدابع هن رلمانصا هدنآ بودنا

 ندشاط هکر دیسا كغص مات تال صوصحم هنس ىق فیق هدقناط هبرو رلیدلیا

 لاداعو دوعسم نب ةورع زساال ] ردشلوا دراو هدشیدح وبثا هکر یلدا هدیشارت

 یارس هبرو تاللا ینعی [ ةبرلا یأی نا لبق هلوخد هموق رکتاف هلاربم لخد هموق
 رج ربو ردندآ تابن عونرب هل رسک كنار ( ةبرلا ) روند ههربیک ةناخو هیطع
 هندا ییج روند ههرذک تعاج هيرو روند هنجاغا بونرخ لوق يلع ردیعما

 هدر یط كنار هداتعم و روتلوا قالطا هرفن كي نوا هر لوق ىلع یک هلحا رولک |

 روند هنغلناوارفو هنتعسو كنصوضخ شاعمو كلرید هدننزو هبق ( هبرلا ) ردزناج
 ردیع دق مسا كنهدعقلا یذءام ندروهش ةبرو ةرثطو ةريثك ىاةبر هشیع ق لاق

 ناکمو لحو رونید هرب نالوا تابنلا :ربثکهلیححف كنارو ىك كيه ( برملا )
 یاب هدننزو بارحم ( بابرلا ) روند هب یشک ندیا عج - یسان و ردهتسانعم تماقا

 روش د هت ویق نالوا شهروغوط زونه هدننزو .یلبح یو ] یر هرب نالوا قوح

 جرا رونید هنویقنالوا بیرقك یسروغوطو روند هویقشلوا كالهیسزوقو

 تعقو ناسحا یرو رونلوا قالطا قرمل5یآ کیا هتسمروغوطضعبلادنع هکرید
 یجروند هموکودنالوا مکو نیتمو ردهتسانعم ترورضو تجاحو رد هتسانعم
 لاخر ردردات یتزو لاعف هدنسهغیص عوج ارز هرزوا ذوذشهلار مض ر ولک بانر

 باتک رد بانر یردصم ندهرو زم "یناعع كتسهلک فرو ۳9 جد یسەلک

 اعیج هرو یر هکهتا ردیمدق مسا كنبآ یلوالآ یداج اعیج برو ینرو هدننزو
 و تک تک تو

 هرحالا یداج كر
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 رول وا قالطا هیسک اناد و ماع ینعب ربح یایر و ردږقل ءالعلا یا نب دج لد هیفوص

 نالعفو ردتفص هدا زو نالعف هکر دوسنم هنظفل نایر رو نم ظفل هک وا مولعم

 نارکسو ناشطع رولوا غوصت ندنس هين لعف نالوا نیعلاروسکم یرٹکا یزو
 قش هیف ن هام یک ناسعن روتلوا اب ندنس هين لعف نالوا نعلا ح وتفم اضمب و یک

 یاب ینونو فلا یک یهلا ردکید بوسنم هر یابر ضعبلا دنعو ردد یا
 یسهک قیر لوق ىلج ردنعطتم ییدغلابم ردوا سن ریخت کر ددا یا رعشو
 یسهلک یابد هکددشلبا نایب هنوکوم هدنادرفم بغار هک ريد جزنم ردیناپرس ظفل

 ملاع اریز ردردصم کردیم هتسهک بر دوخاب ردتفت 4 رد وسزم هال
 رولوا هيلا بوسنم دوخاب رولوا هرزوا كليا ج.ورتو هیر ینلع اباد هسک نالوا

 یرب رانووو رولوا بوسنم هنسیدنک هیرت هلکلنا هيرن یتسفن هلع هلا مع اریژ
 رولوا شلبا هیر یل ندا هير هللک یتسفن اریز ردرلهزالتم هقیفطا ف هنیرپ
 ترضح نالوا قیقح پر یابر شضعبلا دنعو رد هجیوب ید یسکع تروص

 هدراوطاو لاوحا عیج ردن وح تبسن ةغلابم نوو فلا ردکعد بوسام هراکدرورپ

 هدشزو هب ( هبرلا ) ىنا روللوا قالطا هلماک ناسنا نالوا هلاق قرغتس

 هتم تلاط لاقی ردهنسانعم تیکلام ینعی تکلع هدشنزو هباتک ( هبابلاو )
 ةبابر امم لاق ردهنسانعم قامو دهع هدننزو هباتک هبابرو هتکلم یا هشایرو

 یرهتسد قوا هلکن [ هکروند ها لوش لوق لع روند هراقوا هموکربو دهع یا
 هقفو لوس دوخاب روند هنس هح را زب یرلقدراص قوا دوخاب رونلغب بولیراص

 ینلا هک ۷ راراراص هنلا كنهسک ناراقح یراقوا راق هکرونید هنسهراب نیشیم
 قالطا هلوف ( بو رلا ) هیمرقح بولو هلیاشن ینقوا كنهسک یکیدوس هدقدلاص

 هل دو ورم دابعلاو كولم دی ورا نيب یا بوموه لاش هنسانعم كولم رووا
 نوحما ضراربپ نوحما هسکرب هد زو لعفت ( بیزغلا ) نوکولع یا لجوزع

 کولم كنیدنک رب لوا دوخای هسک لوا یعی كلبا راهظا تیکلامو تیبحاص
 امعر هنا یهدا اذا ضدالاو لجرلادیز ببر لاقب ردهتسانعم كليا اعدا یفیدلوا
 كردا یتح هار یا یصاا بب ر لاش رد هنسانعم كمردشت بویلس ینحوحو

 برا لاق ردهنسانعم كلبا تماقاو مارآ یعاد هد رب رب لب سسک كنه (پاب رالا)

 هاند اذا هنم برا لاش ردهنسانعم قلوا نیش كيو هب ماقاو مز اذا ناکلا

 بییطت هللا راهنسن ویشوخ ضعب یتسهلوقم رطعو نهد هدننزو لیعفت ( بيرلا )

 هنغ ولب ینجوجو هییط اذا ابیرت نهدلا بیر لاق ردهنسانعم كلبا ح الضاو

 هدننزو هلحم ) هب لا )كرنا ی نح هایر یا یصلا ببر لاق ردهنسانعم كسب ررق

 لاعتفا ( بابترالا ) برو ابير یصلا ببر لاقي اار رد رد صم جدو

 ۱ : لوا
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 ( برا ) ممنعو ابنع هللا یضر ردیدج كنیرلبانج شچ تنب بنیز نینمولا ما
 . دیر بویلسب ینقولحم "دلج قرهلوا ماللاب فرعمو هددت كنابو یخف كنار
 فیفح ییاب اضعیو هما لجورع ردندنسانسح ءاعما راک ذدرورپ ترضح ندا

 لصالا ىف یسهلک بر هکر دشایا نایب همس روب هد راصب فوم یتیم هنرورض رونلوا
 هراعتسا لعاف مسا ینبم هب هغلایم ندنآ هدعب هنسانعم كلبا هدروریو كس ردردصم

 نامه قرهلوا ماللاب فرععو رولوا هنساتعم راک درورپ یجلسب هک ردشفلوا

 رولوا قالطا همظعاو لجا تاذ نالوا ما ةماع اصم لفکتمو ملاع راک درورپ
 | روش واقالطاهلتفاضا نامههیاوسامو یکن یملاعلا بر رونلواقالطا هدهلتفاضا كلذك

 قالطا هنحاصو دنوادخ دوخای هنفعسمو كلام كيش ینیدلوا فاضم برو یہا |

 بو رو رولک بابرا ییج هبحاصوا هقحسمو هکلام یا "یشلا بر لاق رووا

 لادبا هیهیتحن یاب نوجشا فیفخ یسهینا هاب كنسهلک بر هبیهاکو هلیعض كنار رولک
 هل وا دوخاب ردلکد هل وا نوجقح كبر ینعی كىر و ال یا كيروال لاق روئلوا

 ندنسانعم راک درورپو بر هلیع كنار ( ةيوراو ) هلیرسک كنار ( ةبابرلا ) معا
 كيغار نکل هنرلاضعم تیبحاصو تیکلام كلذک هتسانعم تلیصلسب ردرلعسا
 رونل وا لاعتسا هدى ریغهبایرو ردص وصخ هبالاعت قح هی ور هر وکه نب رانایب كساساو

 ةباورلا نيب دبعلاو رادلا بر نالفو ةيوبرلا هلو بابرالا بر لجوزع هلاو لوقت
 ز باللا نم ابر "یشلا بر لاقب ردهنسانعم كليا عج رولوا ردصم یسهلک برو
 اهداز یا ةا بر لاش ردهنتسانعم قاق هدایزو قمرترآو هعج اذا لوالا
 حالصاو ماقاو مزلاذا ناکلاب بر لاقب رد هنسانعم كليا تماقا اعاد هدناکمریو
 یویشوخ ضعب یتسهلوقم رطعو نهدو هیلیصا یا سالا بر لا رد هنسانعم كليا

 كلام هب هتسنربو هبط اذا نهدلا بر لاش ردهنسانعم كليا بییطت هلغعاف رلهنسن

 حالصاو هیرت هما رالط ضعب یولط و هکلماذا "یثلا بر لاقب رد هنسانعم قلوا
 كنارهدنوو برااب هایراذا قزلاپر لاقي نوجا هلازا یتسهحار رد هتسانعم كلعا

 كردایتح هایراذا یصلابر لاق رد هنسانعم كمردشت بویلس ینحوح ردتغل هد لی

 ردشماغل وا ماغدا نوحا نییعتیتباب هتعیسک هتبر لوقت ردتفل ید ندعیار باپ هدانعم وو
 ( ییوبرلا ) تعضو اذا ةاشلا تبر لاقب ردهنسانعم قهروغوط ىق نویق برو
 برلا یلا بوسنم یا ی. ویر لع لاقب هتسانعم ییادخ ردکعد بوسنم هبر دلیعف كنار

 لصاح هلیهلا مالا ضح بسک ريغ نم رارید خد یندل لع هکهتت سایق ربغ یلع
 نالوا هما فراعو دبعتمو هلأتم هل ددشت كنابو یصف كنار ( ینابرلا ) نوجغیدلوا
 هذه ىنابر تام مویلا سابع نب هلادبع تامال ةيفنلا نب دمع لاق ] روشد همدآ
 اهم هدنسهبصق كبلعب ابرو لحو نع .هلاب فراعلا دبعتلا هلأْلا وهو [ ةمالا

 ند هف وص
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 شغل زدلاپ و شل روش نوت ] هدننزو مدت )0 بهنلاو ) هدنزو بيض ( بیهذلاو (

 ( ةبهذلا ) ردتعاجرب ندنندم هدننزو نوي ع ( نویهذلا ) روشد ه0 هنسن

 ۹ دوج لوق لف 5 یتدسح رواد هروب فیعض هدنزو هورذ

 ( بوهذ ) هلبسمک كلاذ رولک باهذ یبج رد رومب نالوا ربثکو دیدش كب
 ردعض وم رب هدشزو بارغ ( باهذ ) ردیسا نولاخ رب «دنزو روبص
 نب ور دارو دادش ( باهذلا ) ردمضوم رب هدنع هدنزو نابحت ( لیمو )
 هدننزو باو هدننزو باتک ( باهذ ) ردیسقل یاشلا لدنح نب كلام لوق ىلع كلام

 هک ردفورعم موب رب ندع مایا هدشزو پاحم ( .باهذ ) ردیدآ لبحرب ردزناج

 قوح هدننزو رجا هلا هت یاب ( بیذالا ) رددآ هلسقربو ردلقش ی هعقورپ
 لکفاوو ع رفلا یا بیذالا هذخا لاقي ردهنسنانعم عرف وقروقو رو هبوص

 ( بیذلا ) طاشن یا بیذا هب لاق ردهتسانعم طاشنو شتچنو ردها 8
 ردیفدامو هدننزو بیع

 یرافرظ قالتحو قیربق هلیوکس كنهزمه و یحف كنار ( بآرلا )  ءارلا لصف ]
 لا ردنرابع ندکلیا حالصا بوردشواق هنرب یرب هک ردهنسانعم تلا دانک
 یتعاج شاوا قفمو هبعشو هسا اذا ثلاثلا بابلا نم ار عدصلا بار

 يا مت بآر لا رول وا لاعنسا هنسانعم كما ح الصا یترلنب بورد شراب

 رد هنسانعم كچ بوتل زا دیک ٥ رکصندک دلح یراچاپ یسهجوب كرو ا

 نرو نج ادعد By ٹتتساذا ضدالا اف لاق ردذ و اب ندنسانعف حالص "

 حالض كنحاص یتیعج هشرو ردردصلاب فصو رولوا قالطا هیهود راهم شع
 هنب اراک سیو رمو دیس نالوا نالا میطع كموق رو ردرادم هنسانغو لاح

 ءانب هنخدلوا یراماظتنا ةدامو حالص رادم كنب را اصمو روما رونلوا قالطا
 قیریف شدو هدننزو مارک | ( باءهرالا ) مضضلا مهديس یا موقلا بآروه لاق

 هبعش و هيلصإ اذا ع دصلا بآرا لاق ردهنسانعم كليا دانک یتسهلوقم قالتحو _

 ( دبورلا ) روتید هیبدانک هدشزو دادش ( باءهراو ) هدننزو ریتم ( بر اا (
 قالتحو قیربق هلکن آ هک روند هنسهراب رومد دوخاپ ج اغا لوش هدننزو هعرح
 یهمتلا ةبور نب ج اعلا نن ةب ور ندارعش ریهاشم رولوا ح الصا بولدانک رلهتسا

 رد روک ذم هدنسهدام رد ذوخ ام ندیور شعبلا دنعو ردلوقتم ینیدلوا ام هلکنوت

 مسا ندلاعتفا روذوخأم ند رفغ را رفتخم هد زو رم ) بأترملا (

 باقر یش لاق رونید هب هن ست شفل وا حالصا هرزوا قيا هحو ردل وعقم

 باترو ردند رد باما تاب و ن نو ره ا هدننزو باتک ( بار ) رفتخم

 بایرو رد لح كهللادبع نا راج نداعتإ ناعنلإ ۷ بازو رد دن دم هللادبع ن
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 ۱ ور ترنم قلزدلای بوروس نوت [ دب هتسن رب و هلازا یا هب بهذاو هپهذا لاقي

 ۱ هک دن رديم E N $ ( تهذملا ) بهذلاب هالط یا هبهذا لاقب

 | قالطا هیهناخدا هلتبسانموب روند هرپ كجهدیک رولوا ناکم مساو یدنلوا رک ذ
 نالف بهذ لاش هتسانعم كلسمو هق رط رونبد هلو كجهدیکو یک یثع ردشفلوا

 | قالطا هند ةقيرط نالوا دتس هيا هقالع وب اکلسو ارط یا انح ايهذم

 | ددیراراتحم كلم كرلماما نانلوا دانا ادتقم ندرادبتع نالوا هدمالسا هکروتلوا

 لاق منع هلا یضر یک یرعشاو یدب رام هددیاقعو یک ییفاش و تح هدعو رق
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 ا ردلهتسم هنسانعم ساساو لصا بهذمو هيلا بهذ یذلآ هدقتعم یا قنح هبهذم

  كنهمظعم ةبنک هدننزو مرکم ( بهذلآ ) هلصا ىا هبهذم نا هلیردیام لاقت
  تسدآ و ردیعسا یراس رف لراهسک ماد رصعا نب ینغ و ربع ن ههرا و ردیعسا

 هل رسک تكناح نالوا باوص هدنوب و ردیعما كناطیش ندا اقلا هسوس و هدنساننا

 ندنیئدعو یطرف هکرید حراش ردشلبا دیقت هلعف ینبم هنو یرهوج ردقلوا

 . هئوتلا ندیندعم سنج هلنیتخف ( بهذلا ) رلیدلیا مزج هلیعف كناه تعاجرب
 یروهشم ردشليا ناي فالتخالا ىلع هدنسهدام ربت فوم هنسانعم ربت رونید

 ۱ بهذ و زوتلوا قالطا ربت هنوتلآ شمروک تغایص و هکس بوقج ندندعم زونه
 1 ا بوهذ و رولک باهذا یعج هر اه ردهبهذ یدحاو رولوا ځد ثن ّوم رد رک ذم ۰

 | زا رولوا ردصم بهذو ردلوقنم ندهیامن بحاص ویو هلیرلهعض كلاذ رولک نابهذو
 یرلهفوک نوتلا نمرخ نمرخ بوريڪ ههناخشرض اي هندعم یناهک ان هسکرپ
 399 لا ردهنشساضم.یلق لارو دو ها فوخاق یرزوک هک دروک
 قربو هلقع لارف رثک بهذ ىلع لحاف ممه اذا ج ,ارلا بابلا نم ابهذ لج زا

 كناه و كلاذ رد راج ید بهذ هرزوا یتغل م یب هدشعق كنەدام وو هرصب

 تلعف ردلوقنم ینیدلوا درطم ممدوب ندرو صنم وبا هک رید حراش رر مکا

  اا روئوا قالطا هنسراص كنهطروع بهذو هسرولوا روسکم قلح فورح نیغ

 زا ےک كلاد رولک باهذ ییج ردیدآ كلوا هنوکر صوصحم هنلها نو
 ۱ بیهاذا و هدننزو براتا رولک بهاذا یا مج و یک پابسا رولک پاهذاو

 كمروس نّویآ هب هتسن رب هدشزو لیعفش ( بیهذتلا ) هدنن زو تک رولک 1

 هدننزومرکم ( بهذلا ) بهذلاب هالط یا ابیهذت هبهذ لاقي ردهتسانعم قلزدلایو ]|

 بیهذلاو ۱ ً
` 



Yor 

 ندندش كتجز نانلوا ریبعت یرو نکرروغوط رویم هب هقاد لوش هدنزو

 نابوذلاو ) هلیئوکس كواو و یعف كلاذ ( بوذلا ) هلوا ردازوا یتغربوق یشان (

 انابوذو ابوذ بوذپ نعسلا باذ لاق ردیلباقم قکوط هکردهنسانعم كم را هلناعف
 تدشن هک ایوک رولوا لامعتسا هتسانعم قلو دادنشا یرارح كشنوکو دج دض
 اه رح دتشا اذا سمشلا تباذ لاقب ردا نالیس بورا سش مرج ندنرارح
 لقاع هسکربو لسعلا لکا ىلع ماداذا لحرلا پاذ لاق ردهنسانعم كع لاب اعادو

 اذا لحرلا باذ ۔ لاقب رووا لامعتسا هنسانعم كليا ادب تقاج نکیا دیشرو
 رول وا لامعتسا هنسانعم قلوا مزالو تبا قوقح هرزوا هسکرو لقع دعب قج

 هنسانعم قلوا ادیو لصاح هنسنر و تسو بج و یا قح هيلع لباذ لاق

 لسع روند هلاب بوذو لصحام یا رخ هنم ید یف باذام لوقت روش وا لامعتسا

 قاورو فاص ندموم بولیدرا دوخای هننالوا هدرلهول و هدم وک لوق يلع هنسانعم

 نعسلا باذا لاش ردهتسانعم كعرا هاب رسک كنه رم ھ ( هباذالا ) روند هال وا

 یا م اع او اذا لاقب رونلوا لایعتسا هنسانعم هراغاو بس كلا نوعشو ٌهباذا

 او 5 لاقب رونلوا لابعتسا هنسانعم كليا حالصا ییهنن ربو اوبو اوراغا
 لاش ردهنسانعم كعرا یدو هدننزو لیعفت ( بیوذتلا ) هولصا یا مد ها

 بوذ لا ردهتسانعم قموق لک اک هنسهبج كنالغواو هباذا ینعع محلا بوذ

 كنسهلک هباژذ ارز ردقلوا هلا هزمه نالوا لصا هدنو ةباژذ هل لع اذا مالغلا
 هلا واو هرزوا سايق فالخو نکل یدنل وا کو دشا رد زوم ینیع

 یا هتذتسا لوقت ردهنسانعم كليا بلط پوذ ( ةباذتسالا ) ردشلوا دراو
 هنسن هدننزو ربنم ( بوذلا ) ءانلا اذه لدام ةماع ىلغ بوذلا هنم تبلط

 هفرفم ( ةبوذلا ) یک هطوبو هواط ردوذ تلآ هک ایوک رونید هباق كحید را
 تباوذالا ۱ و ماعط 6 روید هب دینکو هبه چ وح هک زدیفدا مو هدنشزو

 قلوا فاض نس بویرا هکروضید هنغای ل هلرسک كرلمزمه ( ةباوذالاو
 رونید هباوذاو پاوذا اکا هقدلوا هدکلموح الاح هنلوا عضو هکلموج نوجا

 کج ضاخا و راصعا ردرلمسا رلنوب و زفلوا قالطا هدکدلکح همولط بویرا
 . نالق هدنرانویپ كنءهودای كتآ هلرسك كلاذ ( نابیذلاو ) هلی كلاذ ( نابوذلا )
 رد هتسانعم هصیق و بیع هدننزو بات ) باذلا ( روند هنس هيب ليقو یو

 قالطا هب هقات لواطو زوم” هدنزو روبص ) بووذلا ( بیع یا باذ هیفام لاق

 لاق ردینیم هتسهظح-الم قلوا ی ءحاص مش نالوا ندنباش قفلوا بوذ رول وا

 ) باهذلا ( ردناذرپ ندناصعا ا دادش ) باوذلا ( هس یا بووذ قا

 بویروب هدننزو دعقم ( بهذلاو ) هدن زو بوکر ( بوهذلاو ) هدننزو باوص ۰



۳۰ 

 هنماحشاو رخآ كنامزو هنغایا كنهرد هلیرسکو یعض كلاذ ( رهدلا هباتذو یداولا ۱

 ةباذ وه لاق ردهتسانعم وریپ و مبا هلی كلاذ ( ةبانذلا ) روتلوا قالطا
 ندهغاب ربو رووا قالطا هننورپ كنباق قایا ( لعللا هياذو ) مهعبا یا موقلا

 كلاذ ( هنذلا ) ردهنسانعم عبا یخدوب ( بناذلا ) روند هلودج ناقا هب هارب

  ردیک پولیکح هدنزرط قربوق هک رونلوا قالطا هنیزوب یرغوط كلوب هلک |
 ردهنسانعم تیارقو جر روند هغلصح هبانذو ههجو یا قیرطلا ةباذ ذخا لاقب

 ہرا م رخآ ندراع مرو ردیدآ عضومرپ و ةبارقو ممر یا ةیانذ امهنیب لاقب
 هدننزو ليعفت ( بیئذتلا ) ردعضومرب صیعلا هبانذو رونید هلودج نالوا یراج
 N ةرسلا تسذ لاق ردهنسانعم قلشب هغل وا بونلکد ندنبد یییروق ام رخ

 ناسلیط هک ردهتسانعم ققفراص یغاشا نجوا كنهماعو امنذ لبق نم تتکو اذا
 ( بوئذتلا ) هاخراو ايش ام لضفا ادا هتماع بنذ لا رونلوا رییعت قموق

 شمالشب هغلوا بوتلکپ ندنبد هک روید هنغوروق امرخ لوش هلیضو یف كنات
 ماعط هکرونید هب هم وح هدننزو منم ( بنذلا ۱ هلاه رد بو د یدرفم هلوا

 هنسدنقا وص یراج هغعلا و رونید هنلو وص ناقا هرب رب و یک هفرقم رررات وق

 نوزوا و روید هلودح نالوا یراچ هنب رلي ريغ ندرانع رم راب ندهاب رو روید

 re هتنادغب سهم لوق ىلع رد وا ع وئرب لاحف ( نابنذلا ) رونید هغرب وق

 ياو نابذو رد رک بلعتلا بنذ هروک هننایب كحراش هل اه رد هنابنذ ید رفم

 هدنزو "۲ رییغ هلیض كلاذ )» ءاپیب ذلا ( ردیدآ وص رب هدنس هیحات صیع لدهدم

 مدنک ود هدیسراق رارات [ بویلترآ هلغلوا هدنحصا یادغب گر دذاد ع و رب

 رلیحف كيم ( بناذلاو ) هلیصف كلاذ ( بئانذلا ) رد رلکدد هجولد هدیکرتو
 عورب هدشزو یربز ) ىيذلا ( ردن رلعما عضوم درب هدننژو همام ( هانذلاو )

 یولوقكغارصق نالوا هرزوا قمروغوط هدننزو هجرحد ( ةبنأذلا ) ردیدآ شات
 بوقح هد رپ دحا نالوا ولباق هدنشاب پوچ ردق هنغلارا كغليوا ییا ندو رحا

 ا ق اهدلو عقو اذا سرفلا تبئأذ لاقب ردهتسانعم قلوا هرزوا كمنروك
 څا هک رونید هکیک ندیا هطاحا یربد هدننزو دهده ےتخو قسلا جورخ اندو
 كلذک تراص ادا بناذم شرف لاق و روشواق هداروا قلیوا ییا نبتفرط
 ) بتذتلا ( رردب دآ ۳ هدننبب 2 رال مات خاضاو ه هد هب داج هاناحف ( هیذلا)

 هدداوم راسو ردترابع ندقمرا و هنتنابن كلوب هک ردهتساتعم قلآ لوب هدننزو لعفت
 كمرويلاص ناسلیط هغراص و هذخا اذا قیرطلا بنذت لاقب رونلوا لامعتسا ىو
 لوش هدتنزو بناج ( بناذلا ) هتماع بنذ ئا معمل بنذن لاق ردهنشاتعم

 تدصح ( بذلا ) هلوا ردیک هدنرخآ كراطقا كتوروس اغاد هکروشد هب» ود
 هفت

 هدننزو



 ینغریوق هک هنسانعم كمك قرهیلرآ ندنزبا بوشود هدرا كنهسکرب راولوا رداقف

 هالت اذا یناثلاو لوالا بابلا نم اذ هبذ لاش رونلوا بیعت كمك كرهیمرب ویلاص

 بنذا لاق ددهنسانعم قلوا راکمنک هل رسک كنه ( باتذالا ) هرثا قراش غ

 راب عو رولک بانذا یج روند هغر وق رلنتحف ( بنذلا ) بنذ اذراص اذا لحرلا
 مارآو تهاقا بولوا غراف ندکشک یني هنسانعم تب و ماقا راد هبنذب نالف برض
 سوک گاو در بودا مدش و قبس یهلج هسک نالفو هدرب كعد یدلیا

 یدل وا ناو یضار هصقا بیتضنو رارید ما بنذ بکر هدرب كجید یدعشتپ

 تآ هکر د رلبک و ک هجن ر 1 سرفلا بثذ ) رد راغبلا بنذ بکر هدرب كجد

 راک دید یغریوق یکلت یخد هدیکرت ( بلعثلا بنذ ) ردرلمظتنم هدنلکش یغریوق
 ندناس راک دید لاقص هکت راربد هو همالوا هدیکرت ( لیلا تلد ) ردناس

 هدننزو فارخ ( ایانذلا ) رددآ وضرب هکد رو لیقعوتت ( فلات
 هددشم یابو نیتسک ( ینذلاو ) هللا هروصقم فلاو هددشم يابو نیتض ( ینذلاو )

 هدننزو باصنا ( بانذالا ) هنسانعم بنذ روند هغریوق هدرلنو زر لیتو

 هلفسو هنعانا كقلخ سانلا تایئذو سانلا بانذاو یدنلوا رک ذ ه رد تید
 مملفس و مهعابا یا ات و سانلا بابذا نم مه لا روتلوا قالطا .هنلاذ راو

 ایا كمك قردصب زا بویم رویلاص غر وق كنهسکرب ) باتذتسالا (

 لاعتسا هنسانعم قلو ماح ارس بول وا ماع شیا رو هبذ نع هبذتسا لاش

 كنغریوق هدننزو روبص ( بوئذلا ) بتتسا اذا مالا بنذتسا لاش روتلوا

 نالوا زارد و رود یردکو هنتفو رشو رونلوا قالطا هلآ نالوا ناوا رف یرالیذ

 لیوط هلاک یضقنبال ینعب مشلا لیوط یا بولذ موب لاقب رونلوا قالطا هنوک
 ردص وصحم هبیهغوق نالوا وص هدنحا ناه لوق ىلع روند هب هغوق بوتذوبنذلا

 بیصن و ظح و روئلوآ قالطا هنالوا بیرق هفلوط دوخاب نالوا ولط یأر لعو
 دولک بانذو رولک بئاتذ یک مجو رولک هبنذا یج رونلوا لامعتسا هنسانعم

 هللا كنفرط یکیا كنهقراو رونلوا قالطا هرارم و رق بوئذو هبرسک كلاذ

 هنفرط یکیا كنەقرا هلیسهینب هين( نابونذلا ) روند هغانیق و هه لوق ىلع
 كنءود هلکنآ هک رونید هبا لوش هدننزو باتک ( بانذلا ) هنسانعم اتم روند

 هبهسک نالوا هدنرزوا هقدردلاق بوروا ینعریوق هک ات دنا دن هننالاب ینغربوق
 هنن رخ ومو بقع كنهنسن لوا "یشلا بانذو هيلا ثیولت بوا ره لو ةشاشر
 دنلو وص نالوا هد هعلت کیا ره و ردقحهلوا ورک لا ۸ روت وا قالطا
 ردح و سه هدنسهدام قالتخاو روند هنس دنقا وص نالوا ندکسکو هعلت و رود

 ةبانذو ) هلئاعف ( رهدلا ةبذو یداولا دن ) روك بئانذ ىب كنسهلک باتو
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 و و نایب رذآ زدم نایاب رذآ هدنن رعم و زدهلوا ربنشم هلکنآ f زا

 : : EE ققفروق یرپ ی هسکرپ هدشنزو لعفت ( بعذتلا ) رارید ناجبرذا م

 | قغآ لصتم وص هدننزو ( باعذنالا ) هتعرفا یا نلا هعذن لاق
 ۱ | «دتنزو نابع ( نابعذلا )هنایرح لصناو لاس ادا ءالا بعذلا لاقت ا
 9 ۱ هکر دلعاف مسا ندایعذا هدنزو تا هلیع كيم ) تاعذلا ( رونید هدروق جک

 لوقت رونید هنالوا وریپو عباتم باعذم ردهنسانعم قلوا وریپو عباتم هيسکرپ

  یهورک لوا نب نعي اعب مهصضعم ولت ناعیض ف fF اک یا نيب اعذم میاد

 یدبآ راردیک ابقاصعتمو اعباتتم هجن درا یرب یرب یک یسیلی نالترص هک مدروک
 هبهقان كباپو ثسح هدننزو ج رز ( بلعذلاو ) یرسک كمالو كلاذ ( ةبلمذلا )
 هوا تا تكسابلو ردهنسانعم هفیفخ تحاحو رونید هنشوق هود هبلعذو رونید

 ' رود هنسهح راب ناص قاجاص مقلاض كسا قنرو یکسا ش لەر لوق لع

 : بیلاعذ یعج ردفدارم هدربتا یانعم هللا هبلغذ هدننژو بولسا ( بولعذلا )
 9 قیعح قلخ یا بیلاعذ بو لاش رولوا تقص ید هسا تیلاعذ و رولک

 | (بلعذتلا) ردشفلوا رابتعا بوئرب یسهراب مقلاص ره هک ایوک رد رابتعا یسازجا
 | تدیک هحول رک كردنل ريكو روید هیسک نالوا بایثلا فیفخ هدننزو بروجم

 || هدشزو هبوب ( ةبوک ذلا ) رونید هیسک ناتب هززوا یی بونکیوسو رونید هیسک
 || یا ةبوك ذم ةأارما لاق شما رولوا هدفلس ارهاظ رونید هنولاخ هلاصو هنندتم
 هلتعمسو تدح یک قوا شقچ ندیاب هدشنزو رارعشقا ( بابعلذالا ) هلاص

 3و عا او دخ ق قلطنا اذا لح ا فلذا لاش رد هتنساتعم كمك
 دنا ( یلذلا ) حجما اذا لحرا پعلذا لاق ردهنسانعم قعای بونکیوس

 بلعذ نانل وا رک ذ ثكنب رهوح يبهدام وب وود دیسک ناس هرزوا ینا ردلعاف مسا

 ماو هانک هلینوکس كيو و یحف كلاذ ( بنذلا ( رد بم ههو یدارپ | هدنلیذ

 های هدرب اصن كفل وم رولک تایوذ یا عج رولک بوتذ یعجج ردهنسانعم

 | لفسو لذرو رخأتمره هللا هقالع ویو رونید هغربوق هلنيتحف بنذ لصا هروک
 بتاذمو هنسانعم سان لفاسا رربد موقلا بان ذا الثم روالوا قالطا دیش نالوا

 3 قالطا بول هب آ نالوا ناوا رف یریق كنغرب وقو نوا بم ند [ ید ع الت

 3 ينو ظح ¿ن ندنآ و راردنا قالطا هدهبهغ وق نالوا وب یعی لقروق و رلردا

 3 کو برمضسنذ و ردلیتسم هدانعم لوا ید لدم هک روئلوآ هراعتسا یسانعم

 و زا ۲ 5 سس کس

 ۹ 3 سن رس نیک ورک

 3 قمرواو قفقوط هنغربوقو قعوط ندنغ ربوق كنهتسنرب رد ردصم ندهر وازم ءدام

 ۰ یدنلوا لاصعتسا قزهلوا مسا هدلعف نالوا هبقاعلا مخو اقلطم یدو هنیرابنعم
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 ندلوا باب هلغلوا نا ربم یظفل بتک هد هراس تاهما نکل ردفلاحم هسایق
 كلبا نیکسک كب پویلیب یهنسن رب ید و هدتنزو لیعف ( بیرذتلا ) رولوا

 تمرتوک هتحاح یاضف ینغجوح نولاخو هدحا یا ابو هبرذ لاش رد هنسانعم

 كلاذ ) ا هتحاح یضقب تح هاا یا اهلفط ةأرملا تب رذ لاق رد هنسانعم

 هرلمدآ نیک سک یک عطاق فیس ردمج رد هدننزو فتک هک ندنظفل برذ الی

 ید ناپز دیو هطیلس هلی مسک ثكلاذ ) ةبرذلا ( آادحا یا برذ موق لاق روند

 روا ناقح هدزاغوب و ناسللا هطیلسلا یا هبرذ اما لاش روئید هب یراق رفز

 هب رق رعد كنار و بش لالاذ ر واک برذ ییج روید هیر و یرلک دید

 هبیشک ناسللا ددحو نابزدب هلی وکس كنارو یرسک كلاذ ( برذلا ) یک برقو

 روهط هدش وب تكنهاد دوخاو كیاسنا هک رد هض راع ر یک یو برذ و روند

 نایب هلا هدغ نانلوآ رکذ ید ینو حراش رولوا ردق شاط كحوک ردا
 هکر دیمسا تلعر برذ ل وفلع رول وا ربع روا هنک وی و زب هنکحوک هکر دلا

 ( برذلا ) هنسانعم 7 روید هب وغآ هدننزو بارت ( بارذلا ) ردیا ر وهظ هد رکح

 موم یا برذم فیس لاش رونید هحمق شاراوص ابا رهز هدشنزو مظعم
 روالوا قالطا هتفلامو رش هلیسهن هنشو یوسف لب ىف كلاذ ( نیرذلا )

 (برذلا ) ردعض ومرپ هدننزو منع (برذت ) فاللتاو رشلاب یا نییرذلاپ هامر لاقب
 دلنیتحف ( ایرذلاو ) هدننزو یزج ( یرذلا ) رونلوا قالطا هئاس هدننزو ریتم
 (یرذلا ) روند هتفآو هیهاد ایرذو ردهنسانعم هصیقنو بیع هلددشت كنايو

 هیهاد و تفآ جدول ردهدنن زو یلعف یک یلعحو یکریح هک لب دی دشت كنایو هاب اعف

 (ینرذالا ) روند هکیچ یراص هدننزو عرط لاک كلاذ ( بیرذلا ) ردهتسانعم
 ردپ وسن تتلایا ناج؛ رذا هدناربا رد هد زو یرهزا هرزوا یدییش كح راش

 روند یار هد نم رهمار کد ءایالب ردکشد یرذا نالوا سای هدنوب گی حراش

 ینیدنل وا ليصفت س داف باب نکل رونلوا تدسسن هلوا ر طو هدابک م هاب و

 نا! رذا ویساو رول وا بنت ناب و 5 ق رطم موق سايق هرزوا

 رو تاتو فیرعت و همک "رددوا م نام شش ندفرص عناوم هدن_س

 رد كفلا یس هک نا! رذا اا هکهلوا مولعمو رد لات د زم نونو فاو

 تیالورب هدناربا هک ردناکیابرذآ لصالا یف ردیسراف ظفل هرزوا ینایب كعطاف ناهرب
 لوا بواک ربما مان زوغوا هک اتو هک ردل وقم ردکللا ةدعاق كن زر ردیدآ

 ره یدلیا سا بودا دنس, كب یرا نع رم مات ناجوا هدکدلبا ریخت و عز کلم

 هلهحو و یدزوگ E حج .ریدغب هدلجم رب بوروتک قاربط كناررب مدآ

 هدیکرب تم وا هک رلیدید ناکیابرذآ هب لوا هلغل وا لصاح a لاعو مظع رب
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 زاولح روشد هترلمدآ طباضو هنصش هللا هددشم یاب و یصف تالاذ ( یذلا )
 لاعفا زسلوب یسان یک یرارفن قالوق و یسیجابروح قللوق هدهدلبوب هنسانعم

 نالوا قلعمو هزیوآ هداوه هدننزو هلزاز ( ةبذذلا ) نوی راک دلا عنم ندراوطاو
 جدوهلا بذایذ بذیذت لاق ردهنسانعم قفلاص و كليا تکرح هئوا یرب هتسن
 لاقت رد هتسانعم كلبا تیاج ینارپهسمو تاقلعتمو لها و ءاوهلا ف سونت یا
 بدیدب وه لاقت رد هتسانعم كلعا هدير قلخو ماما اذا هلها و هزاوج بذیذ

 هناس رولوا مسا هب ذدیذو رد هنسانعم كليا كر یهتسن رو مدو یا س الا

 تنیز هراهفمو رونلوا قالطا هیهاخو رونلوا قالطا هلسانت تل او رونلوا قالطا

 قالطا نوجا یرلک رحم روند هنسهلوقم لوکسوو هزیوآ یرادصآ نوجا
 تل قرهلوا درفم هدنسهین عج ( بذابذلاو ) هدننزو دقدف ( بذیذلا ) ردشفلوا

 نوب دم هدننزو همام ( هبایذلا ( رددآ یی وقرب هد هی داب بذذو رووا قالطا هلسانب

 مات ًاخاو 7 دیش یا ند نم ةبابذ نالف ىلع لاش روند هتسهیق ج دو نالق هدتمذ

 ردیدآ عضوم رب هدهریزج خا نبا ندع هدنعو رد دآ عضوم رب هدنبرق لبج

 دق رط رب بول وا دد بم را کیا هم ر هی لوعفم مساو لعافمسا ) بذيذملا (

 نیما نیب ددرتم یا مشی و بذب ذم لحر لاش روید دیک نایلوا هداد رارق

 نیکسک هنسن یسهلوقم قامو مق هدننزو همالس ( ةبارذلاو ) هلنیتحف ( برذلا )
 اذا عیارلا بابلا نم ةيارذو ایرذ فیسلا برذ لاش ردهنسانعم قلوا ولغازو

 زوس نکش رطاخو شذ اعاد.بولوا دسافو ریت ناسل رولوا مسا پرذ و دح

 یا بدذ هاسل ف لاق یک باصنا روک بارذا ىج رونید هتلاح یسشیوس ۱

 لوق ېلع روند زکلتعس و بولوب وا یس رحا هلغلوا هاو دساف هرایو ءاذیو داسف
 هتم لاسوا مست او دسف اذا ح رلبا برذ لاق روند هفت آ وص یراص ندهرای |

 قلوا دتساف هدعم هدننزو هموع هبورذو هدا زو همالس هارذو برذو دیدصلا

 تبرذ لاقي رولوا دنض هلغلوا هنتانعم قلوا تسرد و وبا هدعمو ردهنسانعم

 ولرد رو تحص اذا هدعم تبرد لاو تدسف اذا ةبورذو ةبارذو اپرذ هبدعم

 هد رلاتعم ون هروک هناي اكح راشن روند هنتلع ضر نایلوکوا تویلیا لوبق اود

 نایذهو شذو هتسانعم ءدص رونبد هنساب كنسهلوقم هنیآو 2 برذو ردردصم

 رونید هنهنسن دیبلح و نکسک هدشزو فتك ( برذلا د هناک ازسا و

 ةیسک نالوا زود رکج یزوس بولوا ناسللا دیدحو رونید هنسيقحم یجشوبابو
 یهتسن رب هدننزو برض ( برذلا ) هدیدح یا ناسللا برذ لحر لاش روند ۱

 اذا ابرذ فیسلا برذ لاش رد هنسانعم كمريو غازو كلبا نکس بویلپ

 | م تست هالا اا یا مس یندم شرت
 هسایق
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 غارفا لاب یربس نالوا هدرمعسو لص وح بویلیا كرت هیقب یعی هبابذ ندکفروب
 هنشاب نکلای هک روند ه یو لوش هدشزو ثدح ( بیذلا ) ردکهد كدلیا

 دهودو د رفنم لع یا بیذم بکار اءاج لاش هلوا هرزوا باتشو هلع بولوا

 ليه ءللط وص ندرب ديعب هک روثلوا قالطا هغلزسوص زاردو رود صوصح
 ریسلاب لجتف دعب نم ءالا ىلا راسب لیوط یا پبذم "مظ لاش هلوا ثعاب هیاتشو

 نا فر هوا دلسا و هناویح لوش ردلعاف مسا هک ددبشت ( باذلا )
 راقتال یا باذ ربع لاش هلوا ردنا تکرحو 0 هئوا یرب بویلبا مارآو

 ندع رح هدننزو دادش ( بایذلاو ) هلیحف كلاذو یرسک كيم ( بذا ) ناکم ق
 بذم لجر لاقب رونید همدآ وليج ندا ماقتهاو تربغ كب هدنباپ یفد كن هایی
 هش زوکوا ناب هلنیتصف ( بذالا ) ردنداقلا بایذو مرا نع عافد یا پابذو

 هدنن زو ذفنق ( بیذلا ) روند هنشید یزآ كنهودو روند هبهنسث نوزوا و روید

Eندنرار > دوخاب ندقلزسوص هدنزو ةهنایر (ةنایذلا) رود در ناب  

 هکننس هدننزو با ( بایذلا ) لاذ یا ةنابذ ةفش لاش روند هغادود شمس

 بویلیا رارق هدرب رب هروک هننای هد ر اصب كفل وم رارید سکم هدیسس راف هک روند

 ندنس هک بآ بذ عي توح* نو رلضعب رد هيم بيس یکرحو ددر هن وا یرب

 قالطا هدنس رآ لا بانذ و ردکبد ردنا تدوع هت هکدل روس هکر لیدند ردزک

 نایذ و هلرسک كلاذو خف كنهربه ردهبذا ىج هاه ردهیایذ یدحاو رووا
 كنهایس یرازوک كنمسف تآ بابذو هيض كلاذ,رولک بذو هل سک كلاذ رولک
 فیسلا بایذ و رولوا قالطا هاد وس ا RIY قد ط لاخ هدننورد

 هک رونید هن الی كف لوق ىلع ردیرپ ماچ هک رونلوا قالطا هنا كيف

 كفل وم فرطنملا هفرطوا هدح یا بفیتسلا بای دن هن لاش ردقح هل وآ یو

 قلوق نذالا بایذو رددفلوا هیشت هاذ هدنص وصخ ءاذا هروک هات . هدرباصب

 یک فیس بابذ رولوا دندحاو قرفر هک روتلوا قالتطا تراک كنکلترک

 ۳ ادو رول وا قالطا هنس هف وکش ناچآ هزان زونه كنکعج هنق ءانطا :بایذو

 ناربط دوای هتئیه بابذ هنسانعم مثچ مدرم روئلوا قالطا هنکب زوگ نیما

 نونج یا بایذ هب لاق روند هکلیلد بایذو ردشغلوا هییشت هایذ ناربط یعاعش

 نور ۱9 و ور جوی

 شو ردیدآ كغاطر هد هت دم و موش یا بایذ هر له ش روند هفازسروغواو

 كيم ( ةبذلا ) ردندیماسا بابذو ماد رش یا فا اا لاش ردهنسانعم ماد

 یا ةبوذمو ةبذم ضرا لاق روثد هرب قوح یکنیس ) ةبوذملاو )يف كلاذو

 | هنسانعم نارسکم روند هکلکنیس هلیحف كلاذو :یرسک كيم ( بدلا ) بابذلا :ربثک

 بوبذم وهف لوسهجلا ىلع لجرلا بذ لاقي روتید هیسک نون ( بوذلا )
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 | لک ک هرزوا 53 هدننزو لو يذلا ) ردةح هلوا ر یییدقص ۳1 کک |

 | زدهتسانعمقعاب هبذ نانل وا رک هرکاو هنالااو یدنلوا رکذ هک رد هتساتغم قموت

 یسههج هدسزو مظعم ( بانلا ) ذبذلا هل لع اذا اییذت لجرا بد لاقت
 ۱ هود و یا وذ هل یا بأذم مالغ لاقت روت هیالغ وا نالوا یر هرزوا

 ردلک د فورعم دی رولوا هدن للافطا كتس هقناط ماشحاو هدناتسب رع جرپ
 ۱ ردعضوم ییا صوصم هتعاج طیضالا وتب هلیسهین رغصع ) بيؤوذلا ةراد (

 3 ۱ قلوا یرح یک دروق نده رکص فعل قفلدروق هدننزو بارغتسا ( باءدتسالا )

 | ساجر هلنیتحف دقن * بئذلاک راص اذا دقنلا بأذتسا * لثلا هنمو ردهتسانعم

 | ینیس كنسهلک باذتساو ردص وصخ هنالو نیر رولوا هصق یرلقایا هک ردنویق
 مدقم روز لثم و نيک للعم ٭* رشد انضراپ ثاغبلا * ردنوحا ترو ريص

 رونلوا برض هدنقح هسک نالو تعفرو ولع ندهرکتص بولوا ریقح و, لیلذ
 هلع بذ لاش رد هتسانعم كليا حق عقد هل د دشت كتابو یحف كلاذ ) تا ]

 | هک ردهنسانغم :تفنک بولک هوا یرب بویلنا رارق هدربربو عنمو هنع عفد اذا اذ

 | زای و ناکم ف مةتسي ملو فلتخا اذا لجرلا بذ لاقي رد ذوخأم ندنو بایذ

 اا فح اذا ردغلا بذ لاق رد هنسانعم و بولیکح وک وص هد رخاوإ

 یعادود كناسنا هدننزو دوعق بوذ و هدنزو بعت بذ و بذ و را رخآ ف

 تیذ لاش ردهنسانعم تمرس بوروق یشاب ندهضراع یریغای ندقلزسوص
 قلوا لو رهم بویلق رآ ندو هریغلوا اشطع تفح اذا اپوذو ابذو ابذ هتفش

 تانلاپذ لاق ردهنسانعم قلوص تٽابو لرزه اذا همج بذ لاقت رد هنسانعم

 زا رونلوا لاعتسا هنسانعم قلاق هيقبو هعلرب ناه بولوا یضقنم رانو یوذ اذا

 ۱ ردهتسسانعم قلوزو یرکب كنهسکرب و دیش الا هنم قب لب راپبلا بذ لاق

 ١ ۲ هنسانعم یشحو روت روند هنبز وکوا ناب بذو هبول تبع اذا نالو بذ لاق

iyبولک قوچ هوا یرب بویلغا دارقتسا هدرب رب 4 ید دایرلا بذ  | 

  بودیک هوا یرب هکر د هتسانعم دور هارو باتک دایر و یشات ندنکبدتک

 1 ردردصلاب فصو لوح ههغلابم یتفاضا هلغاوا هبانعم لوا ید.بذو رونید هکلک
 || دایرلا بذ لحجر لاش رونلوا قالطا هتسودنز نالوا یراوز ناوسن دایرلا بذو

 | قادود ندهنحراع یریغای ندقلرسوص هدننزو لیعفت ( بیذتلا ) ءاسلل راوز یا
 هدکعرو و هوغلوا اشطع تفح اذا ابید هتفش تسذ لا زد هنسانعم كمرمسپ
 اعنا یا انتلیل اثیذ لاش رد هنسانعم كمکج تجزو بعت بودیا مادقاو دج كب

 ک

 | کدد س و دخ ایزو هنتر لوا اک هتنایب كاا نیا

E | ندکیدوپ 
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 لاق ردهنسانعم قلراوخ یهسکرو هقاس اذا راج لا پأذ لاق ردهتسانعم |
 كيهود و هدرط یا هباذ لاش ردهنسانعم كلا داعیاو درطو هرفح یا هاذ

 هعنص یا بتقلا بآأذ لاش رد هنسانعم كمزود یترلجافا نالاب یرلکدبد بطح

 هلتعرسو دبآوذ هلع اذا مالغلا بأد لاش رد هنسانعم قموق لک اک هه محو |

 كلبا حدق و مذ ی هسکرب و ع رسا اذا رعسلا ف بأذ لاقش ردهنسانعم تءرو ۱

 بأذ لاقب رد هنسانعم دیذش توص بآذ و همذ اذا هاذ لاقي رد هنسانعم

 قثروف بویلکلب ندهنسنرب هدننزو مارک | ( باءذالا ) اددش تاص اذا لجرا

 لاش ردهنسانعم قموق لک اک هبهببج و عزف اذا هنم بأذا لاق ردهنسانعم
 5 اک ههم ج ید و هدننزو لیعفت ( فدا ) ةباؤذ هللع اذا ماللا پأذا

 ردسقل قلجآ ) بئذلا ءأد ( هاذا ییعع ایی ڏن هاذ لاش رد هنسانعم قموق چړو

 عوذدا یا فئدلا ءاد هناصا لاق رد ةو یضم یربغ ندقلجآ كدروق ارز

 (دب ذلاناو ( هلیس هین ربغصت ( هبوذ وا ) ردنطب رب ندنسهلسقدزا ( بئذلا ونب )

 ردراعاش ( یدایالا بیوذ وباو ) لذهلا دلاخ نب دلیوخ ( لیطقلا بیوذ واو )
 یبا نا ردعضومرب صوصحم هنموق بالک یب هدنس هکلوا دحج ( بلا ةراد )

 هیصا هدننزو همام هلی كلاذ ( ةبآوذلا) ردندنیئدم نجرادبع نب دمت بيؤذ
 کروند هنرب نالوا قصالم هب هببج ندنفرط كوا كشاب لصالا ف هک ردهتسانعم
 ردشفلوا قالطا هلک اکو فز نت هداروا هدعب ردیفلارآ كنەبج هلآ قیهدلقنب

 طسو هباوذ هدساسا هک ربد جزم روند هنتنم كهیصات لوا هاوذ لوق ىلع

 ك هاوذ و یا رد نابم هلا وشک نافراص یراص ی وط هب هقرا ندسأر

 رونید هنیرب نالک هر ندنابط كنباق قایآ لعللا ةياوذ و رونلوا قالطا هنچچرپ

 هکدتن رونلوا قالطا هنسالعاو رتالپ ندنرلتهح هنسن راسو فرش وزع هاوذو
 نالابو مهفارمثا یا مهموق ةباّوذ مه لاق رونلوا لامعتسا هیانعم وب ید هیصات
 كنو و رولک ىئ داود یمج روند هنیشیم نالوا شلصآ دشت |

 ره كعج فلا ردك فلا نالوا هدهلاسر فا نالوا هد هیاّوذ ارز یدا

 ۳1 ( ةبذلا ) رايدليا باق هواو یالوا ره هلی رللیا لاقتتسا یتسلوب دنیا
 یدزالا زجاح هبذ نسالو فلاو ردیسا یسهدلاو عاش ما هعییر هایسک
 رولوا ثداح هدنزاغو كراوط هک ردضم رب هبذ و ردیما یسرف كل هسک مان
 یش رب یک یس باد یراد هد رح بولد ها هئسز یک زدلاوح رومد قید كنغل و

 هرا وط شعا غ وا هر ول نم ضم ر ول وا صالخ لندن ص لوا کا جار سا

 ه هج رف نالوا هدنغلارا كنس هفد یکپا كرم“ و كنيركا تا هنیذو راربد بّوذم

 لدواه و كرو كغاطلقو ردقج لوا ینلارآ كنشاف درآ هلیشاق كوا هکرونید

 فق ٢

۱ 
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 نروک ذلا نییابلا نم بئذو لج رلا بود لاق ردهنسانعم ققروق نددروقو
 ینعب قفلدروق هدننزو لعفت ( بوذتلا ) بئذلا نم عزف اذا لوهحا ىلع بدو

 راصو ثبخ اذا لجرا بأذت لاق ردهنسانعم قلوا راکذایزو ثیبخ یک دروق

 یهقا هلینس قبفج هدنئیه دروق ذعفد بونل ربک هل شت هدروقو بئذلاک

 یتروص EES كعرزما بوفای هنسیریف كنيدلو هلیرقن وب پودیقروق
 بولوا كاله یسانا تكکشوک رب دوخاب ټولوا كاله یدلو كنهقان رب هک ردوب

 سایل رب یک یتسوب دروق هتسهقرا هسک رب راهسلیا دارم ققای اکا ییهقان رخآ رپ
 بودا بیرقن های كنهفا یدلو لوا هداننا لوا ردا اقْحسا هدرب رب 3 7

 روهظ هدیه دروق هتغب هسک ندا افځسا لوا نامه هلی رلمشود هنددص كرما

 پاد لاقب رررزما ابات ی یدلو لواو رولوا مار بوقروق هقان هلکلیا موعهو

 ( نابنذلا ) اهدلو ريغ ىلع اهفطعیل بئذلاب امشنم اهل قسا اذا ةقانلل لحرا

 یو كنمودو روند هرللیق نالوا هدنغادودو هدنندرک كهود هدننزو ناخرمس

 ردد رقم ظفل وو رونید هنس هیش یو نالق کیو گم کک  ود بويل واق

 قالطا هبکوک شايب هناد ییا هدننیب نادقرف هلا ذناوع نابذ هرزوا قلوا هو

 هدنراطسو ردعیزنلا فلتحم هکردبکوک ترد هدنرق یلاش بطق ذاوع روئلوا
 تانب هدنبرق یلامش بطق هنب نادقرفو ردراو ید بکوکرب رونلوا قالطا عبر

 ( فذلا رافظا ) راردیا ریبعت نارداربود هکردبکوک ییا هدنتیامن یرغنض شعن

 رولوا قالطا هک اوک هدرخ هجن رب هدنرکوا نادقرف و ذیاوع نانلوا رکذ

 (بعءاذتلا ) رونلوا قالطا هیوص یکیا هدنراید بع هلیسهین رغصم ( نایءذلا )
 یربغ بودیقروق ییهقا هلبا روک ذم هجو هکردهتسانعم بەذت هدننزو لعافت
 راک زور فیعض و بءذ ىع ةقانلل لجرلا بءآذت لاقب ردنرابع ندققای هکشوک
 كمسا ندف رطوا هک و ندف رط و هک هحهتسهآ بویلوا ولُشاب ینعی ولرد ول رد

 هک رد خراش انهو انه نم فعض ىف تأج اذا علا تبءاذت لاقب ردرد هنساتعم

 هرکرب هتسیروس نویوق بئذ اریز ردذوخأم ندبذ لعف وب هرزوا یلوق هبوبیس
 ی رثتو بوحاق هدک دلیا تعنامع نداروا بلک ای ناپوح ردنا موجه ندباجرب

 ردرگ هلا ندلا یهنسنرب و ردیا روهظ ندبناج روا هاک ا نکیا لوغشم
 ا رهو یڪف كلاذ ( بأذلا ( هول وادن اذا یا موقلا EH لاق ردهنسانعم

 كليا كب ییوق "هکرونید هبهغوق ناقیچ بونا قوچ یرافو یغاشا هلیسک
 دوعصلاب ةكرلا رتثک یا بآذ برع لاق هیمروط شو الصا هغوق هلوا
 بابل انم اد "یشلا بت لاش هنسانعم كمردکر ب رولوا ردصم بأذو لو ربلاو

 كمروس راوطو هفوخ اذآ هب لاقش رد هنساتعم قتفروق و هعج اذا ثكاما
 ےس ا

 ردهنسانعم .



 ی و و
 و دا 7

 لسس هکردصوصحم هالود لوي هروعا نکل ردشلیا ریسفت یا بالود ید
 بالودو ردیالود دا هدسکیا , یک بالود عقاو هدبلح و یالود اج رولوا

 یربا هدننزژو لیس را حد كمالو EA (یلدلا) ردیدآ عض ومرب يعط كل اد

 كلاد ( ةباتدلاو ) هلیاه ( هبندلاو ) هدننزو بتق ( بندلا ) رونید هبهود نامزیدو

 رودون .هماقلا ریصقیدیدشتكنوئو یرسکكلاد( تابندلاو ) هیددشتكنونو یرسک
 ردلدددشت كو و یعض كالاد هک یاندلا تباث ن لع نا د ن دجاو روند هیسک

 هلا دل یاح ( ةبحدلا ) ردندنلسق بسن ربیغت یعض كلاد ارهاظ ردندنيدحم
 ) ركوذلا ( ناخ اذا هيلع بحد لاق 9 كليا تنایخ هدنزو هح رحد

 لاش یدنلوا ناب هنیشهدام رد نیعلا زومم هکر د هنب رلانعم بد هدنن زو بول

 هنس هعلق روص هدنراید ماش هدننزو نابوخ ( نابود ) بآد یتعع بود بودب باد
 هرکسع نوغزو شاوا مزمهو تسکش هدننزو به ( بهدلا ) رده رق رب پیرق

 روند هیسک لیقل هدن زو رفعح ( بلهذلا ( مزه یا بهد رکسه لاق روند

 ندا یاشرب و

 كرت كنهمهو هلینوکس كنهرمهو یرسک كلاذ ( بئذلا ) € ةمحملا لاذلا لصف ۾

 ریبعت دروق ندغابس هک یپوک ناب یه ربلا بلک ردزناچ هلا هدم فرح یعب
 هدننزو بالک رولک باتذو هدننزو بلک | رولک بّوذا یج ردیمسا كروناچ ناثلوا

 دروق هدشزو هرصعم ( ةبءذلا ) هلاه ردهبذ یتوم هيض كلاذ رولک نابّوذو

 بو رکم ( بؤذملا ) بئذلا ةرشک یا ةبءهذم ضرا لاق روند هرب نالوا قوح
 یا بودم ؛لحر لاش هلوا شم رک دروق هن ران ویق هکرونید هتک لوس هدنزو

 نددروق هصاخو ندهنسرب اقلطمو لوهعا هان لع بئذدقو هفغ ف بلا عفو

 ناک یش یا نم عزف اذا لوهجلا يلع لجرلا بئذ لاقب رونید هي و
 سا 1 ضس مات هر ذ بۇذەو تورم ویف تالار ع رفاذا بئذ لاق و

 ( نابوذلا ) ةسذلا ءاد هناتصا یا بوذم نوذ ربلاش روید هاویح شماغوا

 ردو ثیبخ یک دروق نابوو یدنناوا رک ردي
 مص وصل یا برعلا نابوذ هنمو روس وا قالطا ۳ هرازسرخ نالوا

 ردیش كنسلسف هلظنح نب كلام نب بكوب ( اضغلا بابذ ) مهكيلاعصو

 هدر رپ ینیدلوا كن آ یھ درو هک رد رهش روهشم ندن راش ا هب دأب هلی حدس غاضغ

 هروب زم "هلسق رولوا ثبخا كیا یمسق دروق نالو شرورپ هدارواو بودیا اویا

 هدننزو هفارظ ( هب 1 ذلا ) رلبدل وا بقلم ةاكن  هبرللوا ثبخاو ریرش تیاغب ها
 لا ردهتسانعم قلوا راکمو ثیبخ و ره یک دروق هسک رب دانی ( بآ ذلاو )

 0 ۱ بئذلاک راصو ثبخ اذا عبارلاو سمانا بابلا نم ابآذ بئذو ةبأذ لجرا بّوذ
۳۳۳۷ 1 ۳۳ 



 ۴ جارو هفطالم هلیریر هدننزو هبعالم EEE ) هنتسانعم تلا تعزو
 2 "( بعالاو هدنبژو همالع ةباعدلا هح زام اذا هبعاد لاق ردهنسانعم كليا

 a بعادلاو یدنلوا رکذ هکهت هدنزو ذفنق ( ببعدلاو ) هدننزو فتک
۱ 

 ۱ . رلدغیص یکلوا روند همدآ بشم خوشو راطش یحاننوا بولوکو ی هفیطل ۲ 7
 ۱ تعادو بعال یا بعادو تیعدو بعدو ةباعد لحر لاش ردنوحا هل ایه 1 3

 ۱ یک تآ ندیک قربارچ هنلوصو هنغاص ندنطاشن هکرولوا قالطا هیوص لوش |
 1 (بوبقدلا ) هلیس ف نتسی نک اذا بعاد ءام لا هیلیا نایرح قریابوا هتوا یرب | 4
1 2 ۲ 

 غ ردلوک ام هکروتید ههنا هایس حورو روند هي هج رق هایس هدننزو روفصع ا .
 هلیس هدایزو راردبا لکا بویوص هیداب لها هکرونید هنکوک هربس عونرب لوق || " -

 رودو و روتلوا رتبعت هارهاش هک رونید هلو قحاو كٍاشا و دوشنید هبدجک 2

 فعش هک رونبد هیسک لاو اب و ییعض لوشو روند هب یشک مادنا یو لکیهدیو

 | | لکتشو خوشو هلوا راروشیرا بودا لزه یتسیدنک قلخ هلیتهج یتفاحو
 رووا ریعت یعاس رک ذم هکاروسشید هد و "ریهو روند همدآ طیشت و عبطشوخ و

 ) بعدتلا ) روشد ۳۷ ولعرک نوزوا" یعروقو روند ها یشک قجاو زوغاو

 للدت یا هيلع بعد لاقش ردهنسانعم قفلزاو كلیا هویشو زا روند لعفت

 لاق NA كمشدا حازمو هفيطل هل رپ یر هدننزو بعالت ) بعادتلا (

 های كلاد ( هسعدلا ) ردیفدامو هدننزو قحا ( تعدالا ) اوح زاع یا اویعادن

 ها دیق وذ یا ) بتعد ( ةدندش یا هسعد جد لاش روید هل نالوا دی دش كب

 برشم "ریتو یوخدب هدننزو هج رحد ( هب عدلا ) ردیدآ عضومرب هدننزو رفعج
 هک هن وکرب هدننزو هب رعد هما هلم64 نیس ) ةبشعدلا ( رد هتسانعم هما رع قلوا

 هدننزو هبوکنم ( ةبوکدلا ) ردیعما لجررب هدننزو رفعچ ( بشعد ) روید
 ( بلدلا ) هنسانعم هضوضعم برح روند هلاتقو كنج نالوا دتشمو تخم تیاغب

 یدحاو هنسانعم رانصلا رڪش روند هنجاغا رانح هلن وکس كمالو ی كلاد

 لا هيف كمالو كيم ( ةبلدملا ) ردهتسانعم داوس قلهراق هیلدو هلیاه رد هبلد

 ۲ ۱ بلا ( بلادلا ) بلدلا :ربثک یا ةدبلدم ضرا لاش روتید هرب نالوا قلرادح

 كنح اغ ارانح ا رهاظ هلاق بویغوس تدمررفاو ا هني زوکش ت آ لوش هدننزو
 عبطلاب by كرارانح میدق یت عح ردةغلوا ذجا ندن ۲ هلغلوا نشت, یعبط

 د نکتسمران ید هدنراظفل رانحو زانص هکدتن رولوا دی, تقرح
 دايو یعض كلاد ( بالودلا ) ردیما كن _سهقناط کنز فنصر هلی كلاد

 نت رارکحوص ندي وق هلکنا هکر دیخ رج وڌ هن وکرب هیس هب هر وعات

 یهروعات فلّوم رود بالود ید هدیکرت ردل وجحم هی رعت یسهعف ار ا ردب رعم
 ج۰۹

 ید



۳: 
 سس 09/۳۳۷۹

 هدقارع هدننزو یرکس ( ییرد ) دولوا یراص یک نوتلا هک ردقلاب عونرب هدننزو ۱
 هلا دبع ن دجا ندنییدم ردتعاجرب هدشزو رییز ( بیردونب ) ردعض ومرپ

 | روند هبیوباق ردراج ھو ف كاد( نبر )رد
 هب رعت یرسک ارهاظ رلیدلپا لامعتسا ید رلب ع ردیسراف ظفلوو هنسانعم باو

 كلبا نینح بویلزوا یتسیرواپ هقا هدننزو هج رسد هیج ( ةبحردلا ) ردل وجع
 هروسکم لاد ( هیاعردلا ) هتعر اذا اهدلو ةقانلا تبرم لاق ردهتسانعم

 قکاداد هب هتسن رب هدننزو هلزاز ) ةيداردلا ( روند هیسک رود و هللا هلمم یاحو

 كندسک ندا را رف ندنفوخ هبدردو یدنلوا رک ذ هدنلیذ برد کی 7

 ۱ احاج مهراج مه هلیمهو راو رولک ندنس هق را ۳ هک رس یک یسترکس

 فالتا ودعادع یا هبدرد دز بدرد لاقب ردنا تافتلاو رظن هنسهفرا بوت ود

 دایقاو عوشضح قلوا عیطم و مارو تفلیو ودعیف انس هارو نم عقوتب هناک

 فاقئو ردهنسانعم قمرصا ضع * فاقثلا هضعال بدرد * لثلا هنمو رد هنساتعم

۱ 

 یسودنک هنکنم نعل دونید هحاصقو هب هردنحو هب هنکنم هدشنزو باتک

 هدص وصخ رب ادتنا یدلوا داقنمو عیطم بوروتسوک لاتما یور نوهءیدقص

 عقب هسنک نانا دایقناو تعاطا هدقدنلوا قیبطت هدع بودنا د زتو تالشکر س
 یاب( یدردلا ۳ روند 4اوآ لیط هدنژو باجصج ( بادردلا ) روللوا بپرہض

 هرشط یشاب لوس هدشزو بکک ( بدردلا ) روند هیسک نالاچ کالبد هلسن

 ردا ددرت ه هرارب لع راهک ندنس هناخ هکر ونید هنروع یسک رویش قافوص

 لیلا ٠ کو تهذن تناکاذا بدرد ةًارما لاش ردذوخأم ندلوا یانعم هلوا

 ردهتسانعم تک قره مر دهزود رب رگ دف اف هدننزو فافع ردا ( بایعردالا )

 ی هسکرب ب لینوکس كنيعو یعفكلاد (بعدلا ) تفعردا یا لبالا تبعردا لاش
 عاجو هعفد ادا ثلاثلا بابلا نم ابعد هبعد لاش ردهنسانعم قاق هن وا یهنسن رباب

 | كيشرا هک رد هنساتعم كلبا حارمو هفیطل و اهعماج اذا اعد لا ردهنسانعم كلا

 هلیص كلاد ) ةباعدلا ( هح زام اذآ هبعد لا ردیع وض وم یانعم ون رول وا رابع

 ربع هطاروخ ردو وا ق انوا بول وک دارم هکه ن سانعم بعل روند هب و وا

 بعدا هباعدو رواد هبه رق هایس هباعدو بعل یا ةباعد هيف لاق رونل وا

 هب لاق هنسانعم قح قلزوغواو كلنوب رولوا مسا رد هنسانعم قجا هک ندنظفل
 تفص و 0 هفیط) و بعل یدو هدننزو ذفنق ) ببعدلا ) قج یا ةباعد

 شکلد شوخو رک ذیساک روند هب یشک یبهفیطلو بف r رول وا هغلابم

 لاقت روشد هناوح بوبحم نی زاب و ند كزانو روند هب : هدناوخ ندا تاہغن

 هنمزوا تیا لوق ىلع روند هشم تاب ع ووو اضدااشامالخ یا انچ تیر

 ست amas هست

 1 لوا



| 

TdT U OE IY TAT هرو اا قة ا 0 ف ی ت وک 

SB E GE Reese AS a GE 
9 OR 

EEG TAT EEE 
 لود و هلاز ( ةیدردلا ) برد ییعع "یشلا بردن ,لاقش رد هنساذعم قغاداد

 ( بیردتلا ) یلاعت لا ءاش نا رونلوا رکذ بیرقنع یرارخآ یانعمو ردهتسانعم
 هيلع بردو هبه زد لاق ردهنسانعم قمردناداد هبهتسنرب ییهسکرب هدنن زو لیعفت ۲

 هراکش ینافط ینعی دیصلا ىلع یزابلا تبرد لوقتو هب هارض یا ایردت هیفو
 تابئوربص پویلبا رارف هدنتلا مارا هدکنح بیردو مدردناداد بوردسشل آ

 ( بردملا ) رارفلا تقوربص اذا برطا ق نالف برد لاقش ردهنسانعم كليا

 یضامو ریلد عزا تاریک تعاصش تارک ینعی برجو دم هدنزو مظعم
 رحم بودبا كلم هنسیدنک هک ایوک یروما مج کر وز همدآ ةلاقخم زاذک راکو

 شما غوا هثداوحو غالب هلتاءفدو برج دج” یا بردم لجر لاش هلوا شاق
 ایالبل باصم یا بردم وه لاش رونید همدآ شلیا نارذک نحو دادش ا

 ابا یبو فقوت یی ندرارب بعص یک تادنبردو هکو بو هکتیو روید هن السراو
 لاه ته زدم نوم روید هه ود عمو یدک | قضا کا هروبعو رو ص

 هرزوا یس هی لعفم هدنسأنعم بردم وبشا E رب ره هکر دید هد رطم ةدعاق و

 یک سرمضءو سرجو جرحو برج ردزیاج یسکو یحف كنلعف نیع هلوا دراو
 كلاد ,( ةباردلا ) ردلکد زناچ یرسک ردهلیهف كنیع نامه هدنسهلک بردم نکل

 نا اداد بون رکو ا 7 یاب ) برادلا ( رد هنس رلانعم تأرحو ت راع یک هب ردهلیض

 شیلواب هراکش كلذک د وعتم یا دیصلا ىلع براد باقع لاقب روند هشوق یجلآ
 هدنزو هح رف ) هب ردلا ( راض یا دیصلا لع, براد بلک لاق رونید هده ىزا

 باقع نالوا قوص وم ثیأت هدنوب ةبردو براد باقع لاقب ردهنسانعم پراد

 تفص هسخو رد هلرابتعا یظفل یسهلک برادو ردیعاع ٹنؤم هکر د هلی رابتعا
 هدشزو توبکر ( توردلاو ) هدننزو روبص ( بوردلا ) ردلکد هصاخ

 ههود لوش لوق لع رونید هیود قشل ۲ هثیشره هلغلوا شللوقو مار هلیسهدایز

 هدک دليا كرو برض هننزوکو هنسه رهح بولهرواق ندنغادود یحاص هکرونید

 توردو بورد ةقانو لج لاقي هلوا رولوا ع واطمو حبات بویلیا كلشكرس

 كلاد ) هیاردلا ) كتعب ابيع تربو اهرفدم تذخا اذا یتلا یهوا لولذ یا

 هدننرصو بولوا "هقفوب یسیردو یرلقنرط هک روید هزوکوا سنجرب هليعف
 هک رونید هنونانپ لوش هدننزو همالف هلدددشت كنار ( ةیاردلا ) رولوا یکروا
 یرک ذم هلوا راذک راکو هقذاحو راکش هدنتعانصو لع بولوا هدیشرو قاع

 روند هرتهم نالوا داتسا هدقملاچ ا هلابط هاردو ردنارد

 رد لاق ردهتسانعم كليا اقلا هیهنسنرب ی هسکرب هدشتزو هیقلس ( دی ردلا (

 لتع ( بردلا ) رد ص وصخ هکلیا اقلا هبیرک مارب هکرید حراش هاقلا اذا االف

 هدننزو

1 



۳۹ 

 هدلتعم هن و هدزومهم هن فا وم هدام وب نکل اهعماح یا او امسح دن اهابح د

 یدیا ردا رک الاجا د هسلوا نوعا قالا هرروا یتداع ردغلیا رک ذ
 ) هیحد ) روند هب یک و هن وی قوح هدننزو هره هيض كلاد ( ةبحدلا )

 روز یندسکرب هدننزو هحرحد هلفاق ( هبقحدلا ) ردیسا نولاخرب هدننزو هنیهجح

 هارو نم هعفد اذا االف بقحد لاق ردهنسانعم كمریویقاق ندنسهقرا هلتدش و
 زانقط قصمص یسهدوک و ولط هللا هلرسکو یحف كرالاد ( ةبدخدلا ) افینع اعفد

 كندي یایو ینعف كرالاد ( بدیدلا ) ة زفتکم یاذیدخد ةيراج لاق رونید ه ریق

 ریبعت نایدند و ون لوک رام تی هعیلط و تیقرو روند | ناب هلی وکس

 ( نویددلا ) هلیحف كلاد ردناپدد یبرعم ردیسراف هلیرسک كلاد نابدید و دوئلوا
 ردماقم وب یرث ذ مضوم غوا داو ی و رد هن.سانعم بعلو وهل عف كلاد

 نایحوا هک ربد ح راش ردشلدا هدنب اب نو هلکلپا | مهو هیلصا یو یرهوح

 دوخاپ ل ولعیف نوفزیزو ردل وقنم ینیدلوا هدنزو نوفزیز نو دید ند روفصع ناو

 ددنوصم ندمهو یرهوج هلنهج وب ردهیلصا یون لاحهص هلغا وا هدننزو لوعفیف
 یوکس كنار و یحف كلاد ( بردلا ) رولوا نولعیف یزو هروک هفلوم سپ
 برد نم اولخد لاش ردیراوسیق راصحو هلو قافوص كوي هکروش د هیهزاورد
 یمج یک یراوپق ناو اا رونید هبویق كويب قلطمو عساولا ابباب ىا ةكسلا

 هنتیالو مور بردو ریبکلا بابلا یا پردلا ددس لاش رسک كلاد رولک بارد

 دفان لوق ىلع رونلوا ریبعت دننرد هک روید دلخ دم كج هریک هب را راد یتعی

 برد هننالوا دودسم یسهواو هنرن روند برد هننالوا قحآ یسهئوا بول وا

 ردنرابع ندیلیا مورو ندیل وطاتا هک یسهکل وا مور هدفلس هلی وکس كنار روشد

 نییعنو بصن رلظفاحم هرادنبرد نالوا هدرادحسسو رونس هلغلوا بع ءادعا هاب
 هد هراس تاهماو رد راوپق كمور تکلم :زوح هک ایوک رادنبرد لوا ىدا زردبا
 ام ب برد و ردلک د مولعم یی هحو كفل وم ردم وس ص هلا دنن رد اقلطم

 دن وار هدناربا و ردب دآ هبرق رب هد برد و روند هرپ قج هدیروق ا

 FR كلاد ) هب ردلاو ( ۳۹ بعت ) بردلا ( ردیدآ حضوم رب هد ریش

 قءاداد هک و دههنسانعم كدا تداعو یوخ یهسن رب هلی کا كنار و

 ه یرض اذا بارلا بابلا نم هب رد و ابرد " یا برد لاق رونلوا رعبعت

 پودنا تداع هلعادقا و rE رح هروما واو e كنح هلیعص كلاد هردو

 هب رد و ردب دافم كلوا یانعم ریز ردندنلبق زارکتو هک رد عدا دو

 سنج ا. یسانآ و سنج یساباب نیعهو رونید هن روا لزوک وا نالوا نیجت
 بودا تداعو یو یهنسنرب جدو دو لعفت ( بردتلا ۱ روند هیالوا

CNA 
e 

0 
f: 



 ندوره و ردتبثم هرزوا قلوا لاعف یزو هدهبانو ردموسیم هدنباب لتعم ید
 ةا ( نابدلاو ) هل نیتصف ( بدلا ) یمتنا ردورع ییدلوا دناز كلمرمش
 رالیق هدند لوق ىلع ردهتسانعم بغز كمت یو هدرخو یراص هدنزو كمدآ
 ثالوا ربثک یرالیق هدنند هللا اب ددشتو هلنیتعف ( بدالا ) ردهسانعم قلوا رشک

 نالوا وللیف كب ید هدننزو هحرف ( ذیدلاو ) هدننزو هابز ( ءابدلا ) رونبد هیسک
 شکوا بغز اذا عیارلا بابلا نم اایدو اید لجرلا بید لاقب رونید هنوناخ

 هرب كب یغایا كن هدنزو هبکیک ( ةبديدلا ) ةيدو ءابد یهو بدا وهف هرعش
 رونلوا ریبعت یئرطابو یترتوک هک رونید هنوص یک توص نالوا ادیب ندقفقوط
 هدانعم ویو ةبلصلا ضرالا ىلع رفاخا عقوک توص لک یهو ةبدبد تعم لوقت
 هتیرزواهکرود هناریآو هدروغو لوشو بدید رفالا بدد لاقب رولوا ردصم

 یک درغو هکرونید هدوس نالوا ظلغا و ویوق كب لوق ىلع هلوا شلغاص دوس
 ( باددلا ) ردفدارم هدربخا یانعم هلا هیدید هدنزو یجحج ( ییددلا ) رولوا

 برض لاقی روئوا رببعت لواط هلشرح هکرونند هسوک و لبط هدننزو باج
 یریا هدننزو طبالع ( بدایدلا ) ردندنلبق همس هلئوص وو لبطلا یا پاددلا

 رونید هب یشک حایصلا ربثک ییهطاعشو ناغشاپ و روند هپ یشک نامزید و
 پاتک ( باید ) ردیدآ لبجرب هدندالب یسلسق "یط هدننزو باحص» ( باید )

 ردینبم هرزوا رسک دنورو ماطق ( باید ) رددآ عض وم لاسموقرپ هد زا

 رار عاچ ینسیشید كروناج یرلکدید نالترص هلکنو رلبع ردثنوم ما لعف مسا
 دادش ( باید ) رک كيهددشم یابو كلاد ردثوم یضاح ما هکردیفذارم ید

 هد هرصپ هدننزو بر ( ېد ) ردیدآ قلموق ریو لجد ریو عضوم رپ هدنزو

 روئید هیوغازوب ینیدروغوط زونه كکنيا هدننزو ببس ( ببدلا ) ردعضوم رب
 صوصحم هع لافطا هدننزو ل اما هلا هلم یاحو یرسک كلاد ( لج ید )

 هباق قحشوق هنسن هنا اقلطم هدننزو روبص هلیج ( بوجدلا ) ردیدآ نوموارب
 هلض رحم هک روند هبهرارغ لوق ىلع یک یرارناسو لاوچ هتسانعم ءاعو رونید
 دکروندآ هلاوح كحوک هدنزرط هروط لوش دوخای ردرکدنا ریبعت رارخ

 ( باجدلا ) رردیا عضو ینرلایشا راس و ماعط اکا هدنرلکدتک هلوبرب رانوتاخ
 قلشاطهراق نغی ,نغیب هدننزو ناوفنع ( نابجدلاو ) هلیئوکس كلاحو یرسک كلاد

 یک رلنغب راس و قالقاچ رونید هرب خاموطو هکسموت نالوا هدر ضعب یک
 اب هبحد لاق رد هنسانعم كفا عقد هل وکش كناح و یڪف كلاد (بحدلا )

 رددنسانعم كليا عاج هدننزو باغ باحد و تحدو هعقد اذا یاثلا بایلا نم

 لاق رد هباثعم و ید مانتو هکدت اهععاح اذا ایاحدو احد هشراج بحد لاق

 ج

 اهابحد
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 ندنسیونعم كولس كمدآرب هکروللوا قالطا ههش رطو شورو لاح هدننزو هبق
 رددآ عضوه رب هد رق رد هدو یتش رط و یلاح یا یبدو ییعد لوقت ردنراپع

 نانلوا رعیعت وآو رد هنس انعم هش رطو شورو لاش جدو يعض كلاد ) بدلا )

 هدشزو هبنع رولک هد و رولک بابدا یج هلاه رد هد تؤم رونید هروناج

 هرلجاغا یک ناسنا و بویوروی هاب هجا یم ولآ اریز ردندنسانعم بید وو
 یربک شعن تانب هدنبنج یلامش بطق بدو ردیعما لجر رب بدو راقح بونامرط
 قالطا هتنروص وبآ لقشم یکوک ید نانلوا ریبعت زارا یدیو رکیدب هدیکرت ینعب

 تیام رال وقنمقالطا هدهننروص یرفصشعن تانیو رد راک دز هک رولوا

 شعنتانب رونلواریبعت رغصا بد تک و رک | بد هنکویب نوچ "ریپو لصف
 هدنشام كرلن آ یدحو ردندنرلیک وک كنا نادقرف ردبکرم ندبکوک ید ید یرغص
 ردندهیفنح ءاهقف ردوسم هد هکییدلا هللارصن نب كرابم و ردبکوک نالوا عقاو
 یمهلوقم تیزو رز هنجما رظ لوس حف کاهددشم یاب و كلاد ( ةبدلا (

 رونید هننغیپ موق هبدو ردفورعم یس هيد لاب یسهد غاي رارید هبد ید هدیکرت راروق
 روند هرب راومهو زود وخ ای هغلموق نالواراومهو زود دوخاب هغلموقیرم رق لوق ىلع
 رولک باید عج هنسانعم كروب هج هتسهآ هرکرب رولوا هرم ءانب ندید هبدو
 هدو راما رولک بد يح روند هب و یراص نی هدزو هید و هدننزو باتک

 ریم رطق رولوا هیبش هبهروراف یربا هکرونید هفرظ كوي نالوا ندهحرص ةصاخ

 ررونلوق یغد رلیجرکش هدلوبنتساو راروثللوق یرللاقب ناتسب ع رووا رییعت
 کد و ا بود هلل رم دک كلاد ) ةيدلا ( یک عرق روند هغابق هبد و

 ی كلاد ( ءابدلا ) رولوا كيد شیورو هما ردسعو ءانب ارهاظ یدشلوا
 هک ربد حزام هلاه ردءءاید یدحاو یک عرق روید هغابق هل دمو یدیدشت كنايو

 ین ءابذ .هکیدید هدتساسا یرشز و ردعلبا تب هدناب لتعم قو یه
 ناکنا ابد لاقل ردهتسانعم اده هکرولوا ذوخأم ندءید هسروللوا دع زوبهم
 ردهسانحم نوکس هک ردذ وغ ام ندنطق یس هک نطق هک تل نکس یا ًاده اذا

 یرخآ رکا و رولوا شفلوا هشت هنوکسو وده یطاسناو حادسنا هرزوا نیمز

 شماغلدانق هکرول وا دوام ندنسهدام ءاید هس روید ندلتعت بول وا دع ءاب

 دوام ندئ سەدام بید هک ردلتم و ید نک قوکس یدو ردیھو رک هکر

 هرزوا نیمز سپ ددهتسانعم كم رو درهیلکءا هرز وا روک ذم هاو هوا

 لاقحا هدساساو ردشلوا بهاذا هک و فوم رولوا ششلوا هیبشت هبید یطاسا

 ۰آززم لصا روند هرجش نالوا نشا شوخ هکردشایا لس هبسهچ ارم یاب
 هدحابصمو رولوا ءاید لصا هدکنسهک ءاید هدنروصوب ردشفلوا ماغدا هدعب یدا
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 ر و ید انموب هت اهلها پدق الدع ابت الم یا دالبلا تبدا لوقت زالوا
Êهلا هددشم یاب و یرسک كنهددشم یانو یرسک و یمض كلاد ( *یدلا ) ردعحار  

 نوخ ام ندنسهدام تسد نانلوا رک ذ لصالا ف ردلمعتسم هنسانعم درفو دحا

 یا ید رادلاب ام لاقي ردکع د نا ویح ندیا یشم هرزوا رب هلغلوا بونم عسا

 ( بدلا ) یکیوعد زادلاپب ام ردص وصحم هبقنم مالک هروک هنناي كحراش دحا

 بوزک هج رقو هری ینیدق آ یوص لیس ردناکم مسا ردزناچ هیرمسک كلادو هلنیتحف
 هارت یا ليلا بدم لاهرولوا نیعتم هلتفاضا ردعفل وا قالطا هلو ییدتک

 هسا رولوا ناکم مما رکا یسهک بدم ضعبلا دنع و ءارسم یا لفلا بدم و

 با و رولوا نیعلا حوتفم هسیا رولوا دارم ردصم رک او رولوا نیعلا روسکم
 هدیاپ و فلژم هکربد حراش ردهعمرو یلاح كننزو لسفم + نالوا ندی
 یراضم هک هغیص لوا هک ردوب نالوا باوص نکل ردشلوا مبا هب یرهوج
 روكم رک و ننعلا ح وتفم رک یسیضام رد هب رسک كنیع هکهلوا یزو لعب

 رکاو نیعلا ح وتنم هسروللوا هدارآ ردصم رک | ینزو للعقم ندنآ نوسلوا نیعلا
 یہ! هلوا ذاش هکرکم رولوا نیعلا روسکم هسروالوا دصق ناکم مساو نامز مسا

 لوقت رووا دارم یردصم یانعم نکل ردلوهجم "یضام لعف ةغيص ( بد)
 بد نا ىلا بابشلا نم یا نادونو لادلاو نیشلا مطب بد ىلا بش نم یتبیعا

 هحطیو هللا اصع بولوا ریپ قاچ هدنماکنه زلناوجو مکلجتک ىب نس یی اصعلاب
 لدلیا هدوسآ نآ رب الصا بودیا هدنامورف و .حاع هجلک هتنامز كروب پای بای
 لاف یعع هدنزو روبص ) ب ودلا ) رلرولوا عسا هد روص یرلغدلوا نونمو

 لاق یاثلا نمو مدل اب بد یا بود هتعط لاش لوالا نغ رول وا لوعفم ییععو

 قالطا هبهراغم نرد یسیرحا بویدو االس اہم مدلا بد یا بود ةحارج

 2 نوت وومن کژولوا قالطا هاوي و ناسا قوم افلطم وةر ولأ
 رد دآ عضومرب هدندالب یسهلیق لیذه بودو رولوا رروب هج هتسهآ بویمهدیا

 ینلانا ] وبشاو روتيد هیهود كکرا ولیوت كب هایددشت كنابو هلنیتحف ( بدالا )
 رف بیدالا لا ةبحاص نکا یرعش تيل انف لاق مالسلاو :ولصلا هلع
 ردشفلوا ماغدا كف نوجا هلکاشم هنس هلک بءوح هد هان [ بءولا بالک اهصنتف
 رب ندننالآ كنچ هدفلس هلددشت كنابو یضف كلاد ( ةبابدلا ) ردموسم ويد

 هاب و رارریک رلباقن هجن رب هنګا بوزود هدنزرط لاوح ندننوک رغص ردثلآ

 شح قلوا نلاق رردا بقت یراصح بولک هتد كنهعلق كرەروس هاي ۱

 هدشنزو بغیغ ( بدیدلا ) ردکو زنم الاح زما ريئأت شاطو قوا نالپئآ ند هعلق
 ( هدلا ) روند هنشیوروب كن هج رق نوزوا یرلقایا نانلوا ریبعت یسهحجرق ولتآ
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 بولوا یرید هسک نالف ینعی جردو بد نم بذک | لاقیو هدر كحد یدلیا
 ردیذاک دزا ندسات نالوا ضرقنمو روبقم بولوا توفو نیرو هدنیمز یور
 ردعوت یان هلل رم سک كلاد ) ةيدلا ) ردقو بذاک ردق یدنک هد رد هد ول وا

 روبص ( بودلا ) ةبدلا نخ وه لاقي رونلوا ریبعت هللا شیرو هدزعاسل ندوب
 روند هبسک داسفلاپ یعاسو ماع و یعوف هدنزو موعد ) بوبدلاو ) هدننزو

 نوعا از یننیب ناوسنو لاجر اد هکر ونید هنکنوهزب تروع بوبید لوق ىلع

 نیب مام لا بویدلا وا ماع يا بویدو بود وه لاق ردا یس هلکلیا عج

 نکلروند هناویح نیرو هرزوا رب افلطم هدننزو هباش ( هادلا ) ءاسنلاو لاجرلا

 نولوا اتبعت راوط هدیکرت ویروس هدیسزاف هک هدناونخ نالو ۳
 رولوا لوم هيما ءاه هک رونلوا قالطا ید هرک ذم ردشّوم ردشلوا بلاغ
 هروک هنناب تكحابصم و هاب مک ماعشاو یددشت كنا ردهبود یرغصم هکر بد ح راش

 هاد راضعب و ردیولقم هفلأ هرزوا.سایق ریغ ءاي هکردعومس ید هباود هدنرغصم
 هلاو ] یاعت هلوق وهو رددود م هلعام نکل ردشلیا انثتسا یربط ندنفادصم
 هلی رابع هندام ءرح یظفل ءام هدارو نیرسفم ضعب هب الا [ ءام نم ةباد لک قلخ

 ندنسنح هاد یلاعتو هناعس قح دارم هکرولوا یعون دارفا یراربکت هلکلیا ریسقت
 هعب را یصانع بآ و و رولوا كعد یدلیا قلخ ندیآ صتحم هعون لوا یعو ره

 دا فا یراریکتت هلکلیا سفت هللا صوصخ ءام نم راضع و ردنالوا ندنسرلج

 نالوا صوصحم هنسیدنک یدرف ره ندیاود سنج انعم سپ دولوا نوحما یش

 هل زنم لک بلاغ هدنروص و رد هفط) دارم 5راا كد یدلیا قلخ ندنآ

 بوکر م ی هادو ردلخ اد ربط ندنسهلح بود هدنروک هکو سپ ردشغلوا لی زت

 قالطا هثنومو رک ذم هلغلوا نوجا هیلقن ءاه و ردیفرع صرصخ هناویح نالوا
 لع ردندتعاس طارشا یروهظ هکر دناویح عونرب ( ضرالا ةباد ) یهتنا رووا ۔

 قشنم افص لبح نکیا ردیک هبانم ج اج هدهمرکم کم ردیلوا كطارشا لوق

 ندلح ح وا دوحا ندشاط ضرا دیاور لع ردا حورخو روهظ ندنعا بول وا

 هلغلوا مالتسلا امهیلع نایلس ماخو یسوم یاصع هدندب ردنا ج ورخ هعفد جوا

 اذه هدنزوب كرفاک ردیا عبط, هلعاخ هنیزوب كرفاکو برض هج هتسهآ هلبا اصع هنمؤم
 لعو رج ةياور ىلع ردشلبا توکس ندا" ناکم فوم رولوا شقّتم یرابع رفاک
 تكمردنر و هج هتسهآ هل رسک كەز ) بابدالا ( ردناکمرب هدنع یاصقا ٌةدیاور

 یهاکتم وکح یلاوو هاشدااو بدلا ىلع هتلج یا یصلا تسدا لوقت ردهتسانعم

 سکر ھ کا رونلوا لابعتسا هنسانعم قمردلوط هلا دادو لدع یتکلع نالوا

 ناور هف رط ره هرزوا یرله اولند هلتل وهس و تجار هل وا هرز وا ناما و نما
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 ۱ یو ع كناخ و كا ( بیش یداو ) اباخ هلمج یا ایی ها هیخ لاقت
 1 لامعتسا هنسانعم لطاو وغل ردلثموبو رد زباج هد را عف كناخ و هل رسک ك هذدشم

 اإ بیخ یداو ق اوعقو لوقب ردفرصنم ريغ لبس فیرعن و لعف هبش وو روال وا

 ارز وور هنانععو ید كلو للضت هک هتن لطابلا یا

 رد رالعف لصالا ىف
 ردتغل هلتیتحفو هلیئوکس كنهزمهو ىحف كلاد ( بآدلا ) ( ةلمها لادلا لصف #

 رد هتسانعم قع اچ بوکحكما هما رتلاو ماود هدشیا رب هدننزودوعق ( بوژدلاو )

 یخق كلاد بدو بعتو دج اذا ثلاثلا بابلا نم ابوّودو ايد هلع ىف بأد لاقت

 | یا هب اد اذه لاقش ردهتسانعم راک و صاو ناش ردزیاج هل: و هلی وکس کت و محو

 یا كأد اذه لوقت ردهنسانعم تداعو ردراذوخأم ندلوا یانعم ران و و هاش

 اددش اهقاس اذا هتباد بأد لاش رد هنسانعم تكمروس هل دشو فنعیراوطو كنداع

 تمرتوک بوغوف یدازوا نوزوا ندنس هفرا یدیص ردهنسانعم كليا درط و

 كمريو تجز بوروب هدو باعتا ( بآدالا ) هدرط اذا هبأاد لاش یک

 قالطا هرابنو لل ةت ةي هینتت ( نابنادلا ) هبعتا یا ایآدا أدا لاقب ردهتسانعم
 رد هلیسهظحالم یرلمادفاو دج هدنص وصخ باقتعا یارب یرب یک نادیدح روثل وا

 پود ون ردیعمآ سرفرب صوصح هتعاج ریتعلا ىب هدنزو نوچ ) بود (

 رب هدي بم باد ن نجرلا دبع رددیماسآ هدا زو بم 7 بد ( ردهل قرب

 بأد ن دزي نن یسفو رداذک نکل ردن دن دحم باد ن دمو ردهسک فو رعع

 یرابخا و راعشا ٹکا نکل یدیا خرومو عاش موقرم هکر ید حراش ردکلاه
 یدلوایراوتم یتیاور بولوا طقاس ندرابتعا هلکلیا لاحنا هلا غینصتو فیععت

 كنابو یصف كلاد ( بدلا ) ردندرلتهجوب کاله یدردبا ثیداحا عضو اضعب و

 هجهتسهآ پای بای هرزوا لادتعا و رارق يح كلاد ( بدلاو ) هاب ددشت
 بد لاق رووا ریبعت هلا كماکیا هدیکرت ندنوب هکردهتسانعم كعروب هلتءالم
 كب هداموب هک رد حراش هتنیه ىلع یثم اذا یاشلا بابلا نم ابیدو ابد لجرلا
 یژنک او یک یرلعرو كر هیلکعا كلافطا ردصوصحم هکعرو هاب و فیفخ

 رولجتسم هد ری نالوا )روا یسهساح کر چو ندلمعتسم مدناش و ناویحب
 مکیدحما راربد سلا یف بارلا بد رلب ع و یهتنا یک یتیارس نفسو بارش

 عجوود ردرلربد م کلا بد كلذک هدرب كجد یدلیا تیارس ٤د نوت بورشم

 هجیایییلاح كی ریپ Ra راريد بولا ف ىلبلا بدو هنسانعم یدروپ هند نوتب
 ترس رربد نالف براقع تید و هنسانعم یدلوا یراس هنب رب ره كنهماج هجا

 تیارس هسان ةنایم یداسفو شروش هلسس ینلیغوق ینعب هنسانعم هاذاو هعام

 یدلپا



TTY 

 رک ذ هدنسهدام بعتخ ( ةبعانحلا ) روند ههقان ولدوس ك رلیعف كنهلثم یاو
 ( نابدنلنا ) رونید هبیشک بشم دیو یوخدب هدننزو ذفنق ( بدنا ) یدنلوا
 (با زنشناو ) هلی كناخ ( بو ریلغا ) رونید هیسک ملو نامشش هدننزو نا وفنع
 (ب زن ) رونید هقساف نالوا مادقمو "یرح هدنصوصخ رو و ءانز هلیرسک كلاخ
 نالوا یلوتسم هب صم هروک هننای كحراش رددآ" ناطیش رب هلیخف كنازو كباخ

 لاق [ بربخ هل لاق ناطیش كاذ ] ةولصلا ثيدح ىف ةياملا ف لاق ردیدآ ناطیش
 با زیخ هللا لم داص ( باصنطا ) مضلاو سکلا یورو هل بقل وهو ورع وبا

 كنآ لقمو رولوا تبا هدسنع و هدبرع هالب یرثکا هکردیمسا لقم رجش هدننزو
 هنوئاخ زوم كب هی كداص و كناخ ( ةبصنللا ) ارد نروک هدیکرت هک ردیفص

 كناف ردهلعتف ندنسهدام بصخ و ارهاظ ةنيمس یا ةبصنخ ةارما لاق رود

 ) یعنلنا ( ردیدآ كجو ر هيض كنهمجم یاظو كناخ ) ةدبظنلنا ) يعض كعو

 هوي نالوا هدهکح هدننزو هذفنق ( ةبعننا ) روند هحاص نوزوا هدننزو رفعح

 یضوط هآ هدنطسو نالک هنآ كغادود تسوا لوفلع هنسانعم هو روند

 نور هدشلارا كغ ولف رط ییا هدقادود تسوا د وخاب روند کا ققداص

 دواوو یضف كاخ ( بولا ) روند هوي هحوزوا نلیکح یفوط هنکرید
 رفتفا اذا ابوخ بوح لجرلا باخ لاقب رد هنسانعم قلوا جاتحو ریقف هل وکس
 هعوح یا هب وخ هتاصا لاقش 67 هنسانعم ع وح قلحا هدننز و هون ( هبولنا (

 تباصا روم: اکا و بولوا هدننیب كرارپ کیا شنای روغی هک رونید هرپ لوشو
 یایو یحصف كاخ ( هسیلغا ) روند هرب رق نایلوا یغالتواو یرباچو هلوا شمالیا
 بیع لج را باخ لاقت رد هئسانعم قلاق هرم یو مورو ديما ا هلن وکس كنەرتح

 نل اد لح را تا لاش رد هنسانعم قمایغوا هنانزو تراسحو مرح اذا هسح

 لئا هبولطهو رفک یا نالف باخ لاقي رونلوا لابعتسا هنسانعم قلوا رفاکو
 لحرلا باخ لاش ردصخا ندل وا یا عم هکر د هتسانعم قوا ابه یعس بویل وا

 ندهسک نالوا لما بلط عقوم ینعب * ةيخ ةبيهلا * لثلا قو هبولطم لت ملاذا

 أعد دیو ردندلسقو ید * قزرلا عن ءایا * هکدتن ردعنام همادقا اریز ردئروم

 یخ هکددهرژوا تیادسا یفر هلبصتو عفر رد د ز هة ال هدنمفوم
 نولوقیو ردهدنریدقن ةبیخ لسا هکردیبم هلعف راما یصنو ردهدن ریدقت ةیظع
 ندا نالوا ولتييه یعس كنهسک نالف یعب راسخ یا بایه ۷ بایخ یف هیعس

 نایقح یشتآ هدننزو دادش كلذک بايخ و ردشماضوا هبهدام ولتبیخ دلوتم
 رد هنسانعم قا هرم یو مو رج هدنزو لیعش ) ببيشلا ( رونلوا قالطا هاج

 نسا



 ۱ || هانخ بولوا زومهم البلق ىظفلا هیانخو رونلوا لامعتسا هک سانعمتوضتو رك
 رعاش هک یعشعلا مک نب ةبانخ رددیماسا هبانخ و روللوا لابعتسا هدنناونع

 هیسسک كناخ ( بنا ) ردت وم ندنظذل سعلا .دبع متسعو نددنیعد ات رد ریه

 تنیرلجوا یراقوب كراردلاب هاب رلیغاشا كرلقلیوا لوق ىلع رونید هنفرط جيا كزید
 نالوا هدنراقلارا كرلقمرپ کلذک كنب رلکنک و کیا دوخاب روند هرارب یراقدشواق

 هغلوا رلپوس ندزککیزوس هلنیتحف ( بنلنا ) رولک بانخا یمج رونید هرلهجرف
 دولوا ضراع هورب لواو روللوا ریبعت درکک هیسک لوا هتسانعم ناتج روند

 ناتغ هب ناك اذا عبارلا بابلا نم ابنخ لحرا بتخ لاقي ردا تأشن ندتلعرب
 قسغاو تنهو اذا هلحر تنخ لاقب ردهنسانعم قلوا فیعضو تسس قایاو

 بنخ لاق رد هنسانعم قلوا كاله و ج ع اذا نالف بتخ لاق رد هتساتعم قلوا

 رد هنسانعم قلوا كاله یغدو هل رك كنءرمه ( بانخالا ) اه اذا لجرلا
 هعطق اذا هنخا لاش ردهنسانعم كمك و كله اذا لحرلا بثخا لاقت

 كاله و e هبنحا 0 ردهنسانعم كليا .فیعض و تسس یهتسن ربو

 ا هدننزو هحرف ( ةبنط نا ل هکلها اذا هبنخا لاش رد هنسانعم كليا
aلوشو ةيخو ةجغ یا ةبنخ رام لاق روند هپ هبوب هزاتورت نالوا  

 هبوبحنینزا بویمادلق ندنرب قرانوط بوکج هنجما قصعع ینویب هکرونید هب وهآ
 اناکم حربتال هضیار اهقنع ةدقاع یا ةبنخ ةبظ لاقي هروط پودا هاکن یک
 (تاینخوذ ) ردهنسانعم روشو رشو ردهنسانعم ع را هدنزو هباصس ( ةبانملتا )

 راک ریهرو اص هاکلوق ىلع نالوافصتم هللا بذکوردغ ردتغل هلنیتحفو هلنیتعض
 عج ندهبنخو هبنخ تابنخ و تابنخ سپ رونید هیسک نالوا راکهب و دساف هاکو

 قیعحو رولوا هنسانعم قلوا داق هاکو خاص هاك دوخاب تکو نده 4اا

 بذکو ردغوذ یا تاشخو تاینخوذ وه لاش رد بم هنبراتعا ه. منم راوطا

 ردیت ال یژهلکدضو مب هداروب هروک هننایب كح راش یرخا دنشو رم بو ۱

 ردهنسانعم داسف هدننزو هرم ( ةا ) ردطاغ یرلطیض قرهلوا ندنباب لاعفا

 هتسانعم هعیطق روند هبوروس هدنزو هرشم ( دیتا ) داسف یا هبنخ هب لا

 ( بنخلا ) ردرلعسا تاوذ هجن ندنلدحم هلیوکس كلونو ىف كلاخ ( بنخ )

 ( بتا ) ربکت ادا نالف بخت لاقی ردهنسانعم كليا تو و رک هدنزو بن

 نزلوا تنس نوناخ هدننزو بدنج ( بتنالناو ) هدننزو عقرب هلا هیقوف یانو نون
 "رهو هلوا نوزوا زواجم یلادتعا دح قجهلوا تنس مدقا

 یا بتتخو بتنخ وه لاق رونلوا ريبعت یعاعس رک ذم هکر وین دا هک تو

 یوکس كنونو یرسک كناخ ( ةبتنملتا ) روند هیسک رود و هماقلا ریصقو ثتحم

 یاب و

 ۹ ٣ رب ما



 ۳أ

 رونلوا ریبعت قانیح و قانیق هکرونید هنلکنح كشوق ىج رو هنسهجب كروناج

 هیانخ و ینا رولوا ناجا فرط ییا کلا شفلوا قالطا هنفرط ره هنب

 رونلوا قالطا هنغانيج كنايلوا دايص رفظو كشوق نالوا دايص بلخم لوق لع

 راطلاو یشالا نم حبس لک رافظا یهو هبلاع هیف بشنا لاش رد بلاخم ییج
 هنيتعط و هلیمص كياخ ) بالنا ( دیصیال ان رفظلاو ربطلا نم دتیص ام یهوا

 روند هنسنپ امرخ لوق لع هتسانعم يللا بل روشد هن ز وا كنحاعا امرخ

 روند همی هاو مک شلروا ندنیلو روند هنفیل امرخو یک خلا بلق

 روند هروماچ هایس دوخا هروماچ ناقشپاپ ولزوا لوق ىلع روند هروماجو

 بلخم ءام لاقب روند هیوص یلروماچ نانلوا رک ذ هدننزو نسحم ( بلخلا )
 هک اوک رونید ها" زسرومب هدنزو رق هلی كناخ ( للا ) بلخوذ یا

 ثكاذک رول وا ردا هعدخ هقلخ هکمانیا هضافا هرکص بون روک هدنلکش رطع

 بودا دعو هتسانم رووا قالطا بلا قرلاو بلخ قرب هک سرو
 قربلا كلذک هدنقح راکدای نیلبا زاحماو افو هرکصندکدروشود هبهنماو عط قلخ

 قو و خلا قربا وه لاش رد بغ قو و بلا و و
 ردپ وسنم کا یلحلنا هبطق نب نسح ندنبندم فلحم حطم یا بلخ قربو بلحلا

 ج و نرو نقاش رلیحف كياپ و كاخ ) نىللناو ( هدنزو خب )۰ ءایللخا )

 قیرآ نلع و ردوجا قاخا نون هدنسمگ نیو هنسانعم ءاق رخ روند هتروع

 لاقي ردهنسانعم قلوا ءابلخ یراق هلنیتحف ( بلللا ) رونید هتروع هلوزهم و
 هدننزو مظعم ( بلخا ) ءابلخ تناک اذا عیارلا بابلا نم ابلخ الا تل

 ربثک یا بل بو لاقب هلوا ربثک یراکنو شقن هکروند هسابلو هماج لوش
 نانج هل دیدشت كنوئو یرسک كناخ ( بانطناو ) هدننزو بتق ( بنا ) یشولا

 هن یفک قحا و لیوط لوقب هلتتزو باعس ( باتو ) ید
 برطضم و تم اناد بویلوا ردوا داو یس یداوطا و شو

 ازم . یک تم پولوا كحدا هلو هاکو كحمدا هلوش هاک هلوا رسلوا

 بانخ و بنخ لجر لاش هلوا رمهلوا تبا هدلاحرب هرزوا ینیولت یرخآ قرشو
 رونید هپ یشک ینورب یریا هدننزو نانج بانخو ملتح قجبا لیوط یا بانخو
 هدنبناج کیا كنورب رده هکهبدیدشت كنونو یمضو یرسک كناخ ( ناتباتظا )
 ها رونید هنحوا نور نالوا وب هبانخ هکیدید راضعب روید هشرادانف نالوا

 هد هابل هکرید جزنم رونید هنجوا ندنفرط تسوا كنورب دوخای هنسانعم ههظع
 . ثلث ةدسحاو لک ىف لاق اتمرخ اذا نتنانلنا ی. ] تبا نب دز ثیدح یو وبشا

 هروک هنن ریخا نیشعم هکیدلاق ردشغا وا ناب هلا لوا یانعم هدنندح[ فن الا هيد



 ی رب و یک لم روند هغاروا كد كا هدننزو تم ( بلخلا ) روتي

  EDسک ا و دو دما هلیوکس كنو و مک 1۳|
 | ( با ) "ید "یدر یا ةباعنخ وه لاق رونلوا رییعت : یزول وم مدآ هکروشد

 1۱ .كج هاو كحوک لوشو هتسانعم رفط رود هغن و کم مو یک هات

 |[ لوق لع ردشمردشپاپ بودا لص و هنیرب یرب یرلکیک وکیا هکرونید هزکحما

 | هجهقشب ندرکح هکرونید هنسهدوز كرکج دوخاب هنسانعم دبک روشد هرکح

 ۳ . دیک باج روند هنسهدرپ كرکح دوخای ردی رکدد هشوک رکج رولوا هدننایو

 بلخ و رولوا قیشپاپ هرکج هکروند هراز هقفوو ضای لوش دوخاپ هنسانعم

 یاح هددخث ضعب هنسانعم لغ روند هه ربس یرلکدد بروط ندناوربس

 هدنحسش یوانم رولوا كعد ناویح رفیاو كکرا هلغلوا موسم لغ هلا هلمعم

 هک رونید هب ىلج هراپز لو وتو و د هنغاریپ همصآ بلخ و ردا جج ر ينوب

 ۱ وه لا هلوا راروس یتسودنک ناوسنو یاوسن یدنک نوجا رو و تب
 ۱ ءالخو رولک بالا یعج هننب و روعفلا و ثی حل نج ناک اذا ءاس باخ ۱

 هدننزو برض ( بالنا ) ءاسن ءابلخ و ءاسن بالخا مه لاشو هدننزو ءامرک رولک

 هبلخ لاقی ردهنسانعم تک هلقنرط دوخای قمالمرط لوق ىلع قلمراب هلقثرط
 نهتسنرب و هعطقوا هشدخوا هحرح اذا لوالاو یناثلا بابلا نم ابلخ هرفظب

 ینراکشو همعط شوق یجمریو روناج یجنریو هقش اذا هبلخ لاقي ردهنسانعم قمداپ
 اهذخآ اذا ةسيرفلا بلخ لاش ردهنسانعم قلآ بوباق هلیغانیحو هليس جب

 هتفشآ یبهراچب رب هللا لالدو ةویشولاجو نسح رهبوبو بوبح ابراد و هبلغک
 لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم قلروغوا ینلقع و بوناق ینلک وک بودا لاح

 بلغ و ردذوخأم ندشاس یانعم و و اهائا هبل اذا هلقع االف :ا لا تبلخ
 هد الخ و هدننزو باتک بالخ و بلخو هصع یا هبلخ لاقت رد هنسانعم قرصا

 يالخو ابلخ االف بلخ لاقم ردهنسانعم كليا هتشرفو قمادلآ هدننزو هباتک

 ردفدارم هدل وایانعم الا بلخ ( بالخسالا ) هعدخ اذآ لوالا بابلانم ةبالخو
 رد هنساتعم قمادلا هدرلن و ( هبلااو بالتخ الا ) هبلخ ییعع هرفظد دیلخسا لاق

 ردعا درؤ نم یانعم هدننزو قییلخ ( ییلمخا ) هفدخ اذا هبلاخو هبلتخا لاش

 ( تولطاو ) هدنشزو باذک ( بالطاو بلاثما ) روتد هلآورکم و هغمادل1
 هرایود بوبادل ۲ اعاد یسان هللا هدحوم یاب کیا ( بوبللناو ) هدننزو توربج

 ةبلاطتا ) ردوحا هغئابم راهغیص ادعام ندلوا روند هیسک راکمو عادخ ندا
 هدننزو هیاذک ( هبالطناو ) هدننزو بوذک ( بوللناو ) هدننزو هحرف ( ةبلطتاو

 هب یراق هلاتحم و هعادخ یحدادل [ یسان اعاد هدننزو توبهر ( توبلمتاو )

 درواچ



۳۳۹ 

 بولوا لئاز یسهیوب هکرونید هنلا نولاخ شقا هنق لوش ءابطخو هرزوا ذوذش
 كره ) باطخ الا ( اماضحخ داوس لصن یا ءابطخ دب لاق هلوا فا یربا زونهو

 لاش رد هنسانعم كليا روهظ یراطخ لش لشن كن زوب رف لهح وا هل رسک

 دننوا زوق شوق هد نازو نامع ( نابطخلا ) بطخا راص اذا لظنلا بطخا

 قروا كرلب ص روند هنغاربپ لشی كنجاغا نالیغمو رد دآ تاب عون هیش

 ردکعد قوح یغاریپ هدننزو قجا قروا رد بم هبهلابم یرالوف ینابطخ
 رددرفم مسا هدشنزو نالعفا هروک هنا ك رهزم عف كنم مه ( نابطخا )
 ییاطلتا نایلس و | ردکع د بوم هباطخ هل د دشت تكیاط ) یاطاتا ( رد دآ شوقر

 دادغب ( هییاطانا ) ردندلوخ ىحاص هرشک فییاصت ردندهعا نعي ردفو رعم مامالا

 هدداقع رد یدسالا باطن انا یار رد هفناط رپ ندضفاورو رده رق رز هدنساص

 یداردیارما هتعاج هدننع كلبا روز تداهش هرزوا را هسک ندا تفلاحم هب ودنک

 هدننزو موصیف ( بوطیخ ) ىدا بهاذ هنثیهولا اشاح كنبرلممح قداص"رفعح و

 ندکلیا مکح هللا نی دوخای هللا هني یضاق ( باطلا لصف ) رددآ مضوم رب

 له ردترابم ندتهاقف هداطق و کج لوق لع ردلصاف باطخ هک رتراه
 ادا هلا هیلصتو هلدج ینعی ندکلبا ملکتو قطن هیس هلک دعباما یالک یر
 هتم بعم لوقت داراب ندکلیا عورش لیس هک دعب اما هدوصقم هرکصندکدلیا
 ح راش دعباماب قطنلاوا ءاضقلا ف هقفلاوا نييلاوا ةنيبلاب مكا وهو باطلا لصف

 كلبوس زوس همدآ رب یک هبطاحم ردردصم ندهلعافم باطخ لصالا ف هک رد

 هدارو رولوا لمعتسم هتسانعم مالک باطخ اضعیو هلاک اذا هبطاخ لاقي هتسانعم

 هنوصوم كتفص رولز بیکرت و ردهننسانعم لصاف لصفو رد هنسانعم مالک
 راصتخا باطلنا لصف ضعبلا دنعو ردکعد لصافلا باطلا هلغلوا ندا یتفاضا
 فص و یف ءاج اک ردنرابع ندلدتعف باطخ یراع ندنسهباش لع عابشا و لع

 (بطخا) رثک الو لیلقال یا [ رذهالورزنال لصف ] مالسلاو ةولصلا هيلع همالك
 ( ذب رطذنا ) رددآ لحرر و ردیسا كغاطرب هدنسهکلوا دح هدننزو برقا

 (ّرطلغا) ردهتسانعم یاوا راط شاعم كردن هدنننل هرظ ۱۱ د

 ندا تاک لصا یو هدومب اعاد هدنزو طبالع ( براطلناو ) هدننزو برطق

 ملام لوش ینعی لوقتم یا براطخو برطخ لجر لاقپ رونید هیسک هناجهزره
 ندهروک ذم ءدام هدننزوج رحدب ) برطخااو ( هدننزو هج رحد ( هب رطذخا )نکی

 لجرلا برطخ لاقي هنسانعم قلوا ردا تاک ینمع قو ىلصا ردرردصم
 طاع و هد روش بول اعوح زوس ؟دسلحم هدنزو هحرحد ) "دبلطلتا ( برطحو أ

 هطالتخاو مالكلا :ثک یا ةبلطلنا هذهاملوقت یک یاج رایراق ردهنسانعمقلوا
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 e ETE EES او ىبطالاو رک اخ
 بلط نوجا جوز هدرانو هل رسک كنهددشم یاطو كناخ كلذك ( ةيطاتاو (

 ( بیطلنا ) هتییطخو هایطخو هطخو هبطخ یه لاش روشد هوناخ نالوا

 كناخ هدحابصم رولک نویطخ ییج زوج هب یک قحل آ نوناخ هدنزو تیکس

 ( باطلتا ) رولوا كعد كاروکود هکر ردموسم هرزوا قلوا مس | هبط هل رمک

 هدص وصخ لواو راذک راکو یرصتم هدنناب كلروکود تعب ی هدنژو ةا

 3 فرصتم یا باطخ لحر لاق رونید هیسک نالوا لغتشماکاو فراعو ريخ كب

 تأرق هدربنم یدنفا بيطخ هكردفورعم مالك هلی كناخ ( ةبطلتا ) ةبطلتا ق 3

 باتک روسلوا قالطا همالک نالوا مجعمو روثنم هبطخ هکیددرلضم ردا ۱
 ملکتم باطخ لصا هروک هنا كحابصم یک هظعومو هماقمو یک یرلةجاید

 رد هلی رکو یمض كلان هک هبطخو هبطخ ردمالک نالوا مقاو هدننی حماس هلا
 ح وضع ییعع رخ ردل وعقم ینعع هلءف هکر د لیض هدهظعوم رد ذوخأم ندا

 ردعا رد هل رسک كنا هک هبطخو هدننزو درص رولک بطخ ییج یک ینیدلوا

 ردصم هلی كا هبطخ و یبتنا روید باطخ هنالوا رهام هدنصوصخ كاروکود
 ردهنسانعم هبطخ هيحف ( ةباطلنا ) هنسانعم قموقوا هبطخ هدربنم بیطخ رولوا

 شوخ هدشننزو ريما ( بیطما ) ةبطخو ةباطخ ربتلا ىلع بطامتا بطخ لاق
 ٌ موحرم هداز ناحمر رونید هیدنفا ندا تأرق هبطخ لزوک هلا اد بوخو ادا
 دم نب ها دبع مساقلاوبا ندنیلدو هبطلنا نسح یا بیطخ لجر لاقي ست

 ییطللا دج هلا دبع نن د هفن- وبا ندنیئدحم هنيو رديخش یزوح نبا هکی يطللا

 آو لوش هيض كان هبطخو رلیدثوا تبسن اکا هرللوا هبطلتا نسجل
 | | تاب ضعبو یک ینول یادغب هزات هلوا لئام هیزمرق قتمراص هکردکنر قنالوو
 ییرک هکهلوا بلاغ كدب اک ۱ هکرونید هغلزوب لوش لوق ىلع یک ینول یکشا
 اهقهرت ةربغوا ةرفص ىف ةرج برشم ردك نول یا ةبطخ هب لاق ردب رلکدید
 بطخ لا ردهنسانعم قلوا هدکنر نانلوا رک ذ هاتف ( طلا ) ۶ 39

 کت گز و رجحا ( بطخالا ) دبطخ هب ناک اذا عیارلا بایلا نم ابطخ ا

 3 یک قارقش رونید هتشوق یرآ بطخاو رونبد هثیش نالوا هدنکنر هبطخ ناثوا

 بطخا ید هناغط رقجو ردشوق یرلکدید نکحوک هکردیسا درص لوق ىلع
 219 هتل رر مدنیص دوخا هوا لا ت رطح هتنول ةر وترد هراج لوشو رربد
 روید هنزوبرق لهجوا نالوا ططحم لیشي لیثب بطخا و هلوا یطخ هایس.

 ۱ ةلظنح وا ناتا لاقي ردینوم هلی كناخ ( ةنايطلتاو ) هدننزو ءارج ( ءابطإلا )
 3 هل رسک كناخ رولک نابطخو هلی كناخ رولک نابطخ ىج هنابطخ و ءایطخ

 ی

۱ 
۱ 
۱ 

۲ 
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 لشب م یک شفشوء افگ لشی نیمز یور هلکلبا روهظ یاب رپ هلیسنک كنءرمه
 هدننزو روبص ( بوضلنا ) اینا رهظ اذا ضرالا تبطخا لاقن ردهتسانعم قلوا
 ( تضخما ) هلوا شغل هزات هلغغای روشی هنن رزوآ ¿ نکیشلوا هد مور هکر ونبد هان لوس

 لاقب راراقاپ هنسنو راو هتست هدنضا هکرزتذ هنکلو ءرافت لو و
 زددآ حض وم رپ هدن هدنزو باغ ) 9 ) نکر لا یا بضحا ق هو لسغ

 ءالا برمضخ لاقم ردهنسانعم قففقلاچ هئوا یربوص هدننزو هحرحد ( ةبرضحلا )

 نالوا برطضء بونقلاچ هوا یرب هدنزو طبالع ( براضما ) برطضا اذا

 ( برضشا ) رولا عقاو هدوص نالوا هدرهردو هدرالوک تلاحو و روند هبوص

 یا برمضحخ لحر لاقن روند همذآ زادرب هقطا و غیلبو خف هدنزو مرض

 قلوا نوزو فيعض هدتنزو هحرحد هليا 44 نبه ( ةبعضللا ) خیلب و ج

 3A لاق روند هواخ زوس هبعصخو فعض یا ةبعضخ هيف لاش رد هنسانعم

 نکل رولوا نددادضا هدروصوت روند هوتاخ هفیح و هفیعضو دیس یا د هبعصح

 هدیزوش یشیا كنهسکرب هدننزو ج رحدن ( بعضخلا ) ردشمالیا ضرعت فلم
 ( بلا ) طلتخا یا مه سما 9 لاش ردهنسانعم قلوا لتحمو طاتحم و

 قلوا هدروش قشراق لوق ىلع قلوا فیعضو تسس شیارب هدشنزو جرحدن
 كناطو یعف كناخ ( بطلا ) طلتخاوا فعض اذا هرما بلضح لاق رد هنسانعم
 مظع 3 رکو ریغص كرك رد هنسانعم راکو ساو ناش روند هشدا اقلطم لینوکس

 لوش بطخ هروک هنناپ كبغار نکل هلی كناخ رولک بوطخ یج نوسلوا

 رولوا صخا هدنروصو هلوا ربثک سا بطاخم هدنقح كن آ هک روید هیظع سما

 ( هبطلخا ) هتسانعم كلبا كاروکود ا نوجا جوز رولوا ردصم بطخو

 لاق رد ردصم هک ردهنسانعم بطخ هدنزو ییلد ( ییطذناو ) هلیرسک كاخ

 جوزتلا ىلا اهاعد اذا لوألا باسبلا نم ییطخو ةبطخو ابطخ ةأرلا بطخ
 اهمطخ نعم أ رثا ۰ E A لاش رد هنس انعم بطخ هدنزو لاعتفا ) تباطتخ الا (

 هوبطتخا لاقب رد هنسانعم كلبا توعد هغفلوا میوزت نولاخ دنسیدنک یی هسکربو

 نانلوا بلط نوحا جوزت هللرسک كناخ ( بطلنا ) مبحاص جیوزب ىلا هوعد اذا

 نالوا روکحود ى 1 بلاط درو او روند 0 نالیراو هکلر وک ود ید

 هذه لاقي رولک باطخا یج ردزناچ هدهلص كناخ هدانعم وب روند هده ی کوا

 نولاخر کر یدیآ نڌنادا جوزو دقعا هدیلهاج تبطخو هیطخ اذهو مون

 دوخاپ هنوناخ لوا هسک ن دیک ندنفرط دوخاب یسیدنک هدقدلوا كجهها ج وزن
 یدیا ربد بوطخحو هلیضو یرسک كناخ یدیارید بطخ هیسک نالوا ندنفرط

 ( ةبطللا ) یدا رولوا دقعنم جاکن هدنرانب نامه هلا رییعت و هلیعح و یرسک كنو



 هنول اذا ابيض هبط لاقب ردهتسانعم قمایو كب هدننزو لیعفت ( بیضلا )
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 كنهمحم داضو یحف كلان ( بطلا ) ردهفورعم بای برعلا نيب هليعق كنءرمه
 هنول اذا ىناثلا بابلا نم ابضخ هبضخ لا ردهنسانعم نیولت قمایو 4 وكس
 ریشم هدکلنا نیکنر هللا انخ و همسو تیام ردفدارم هلا غبص بضخ هدنر وص وب

 للا بضخ لا زدهنسانعم كفلاشب ىب ناقح ادتا كنحاغا امرخو ردشلوا
 ی 1 مسا هکرود ةا كفلاشب زك لوا بضخو هعلط یضخا اذا
 یور هک رونلوا لاصتسا هنسانعم كلا روبظ یاب لر بضحخو رولک بوضخ

 لوش بضخو اجابت علط اذا ضرالا تبضخ لاقب رولوا نیکنر لیشی ع نیمز
 هلوا شغل هزات بورمشی هلغغای روم هنن رزوا نکیشمراراص بولوص هکرونید هاب
 هلوا رهاظ هدقداشب هغجآ قاری زونه هکرونید هنسفلشی لوش كجاغا لوق ىلع

 هبهنسن شعاوو هدننزو مظعم ( بضحلاو بوضخیاو ) هدننزو ريما ( بیضطتا )

 هنق ینعی بطخحمو بیطخو بوضع نانبو بیضخ ةأرماو بیضخ فک لاقب رونید
 فکلا ) یرلج وا قمرپو لا نیکنر شفلهنقو هنواخ شلوا نکنر یحاص بونقای

 ینریس صوصحم رداتعم هددنع نف لها هکر ید مج رام ردیدآ ب کوکر ( بیضلتا

 بولی ینآ هسکر هکردندنصاوخ ردغفاوا هیانک هلکنآ ندنن رج لاک راردیا موقت
 ییدلک اهیایس طو قاحو زدلاع كلبا تفلاده نم یسکیا هسروتسوک همدآ رب

 لاق رونید هبایوت قحایو هنسن هدننزو باتک ( باصلنا ( ردل وبقم اعد هدهحرد

 قعایوب هدننزو لاعتفا ( باضتخالا ) هب بضتخام وهو باضلتا هرغش بضخ
 لوش هدننزو هزمه يمض كناخ ( ةبضللا ) ءوحو ءانلاب بضتخا لا رد ةا

 بوتقا هنق اعاد هنب رقاب او هنرللا نعي ردا باضتحا قوح هک روند هب ونآخ

 (بضامعا ) باضتخالا ةربثکلا یا ةبضخ ةأرما لاق هلوا رونکع همسو هتیرلشاقو
 هل وا لرقبق یرردلاب بغل وا شهرق كي هب یشید هکر ونید هنشوق هود كرا لوش

 شفلشب دوخاپ شمرازق یرلکحتا یروق هلسفمالتوا تو هدنسوم راہب لوق ىلع
 تكموشرم بضاخ یأر لع رلوا ضراع هنسیشید تلاحو و هلوا ¿ث شمرارص دوخای

 هنن راصفم یرزید كنشوق هود كکرا هک تارا یذخأم

 لاک قوروقو رولوا هدتقو ییدلیا روهظ یغوروق كنامرخ رولوا ضراع
 رده زب هدن آ تیفیکو هکرید حراش رولوا لئاز قالزق لوا هدماکنه ینیدلوب

 بضخو رجلا بضخ لاقي ردهنسانعم كمرشپ جاغا هدننزو دوعق ( بوضلنا )
 ( باضیضخالا ) رضخا اذا لوهجلا ىلع بضخو عبارلاو ینثلا بابلا نم ابوضخ
 ( باضخ الا حا ركشا تضوضخا لاق ردهنسانعم كمرشب لشي 3 ج اغا

 كنهرمه
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 هحزآ هکرونید هرب لوش هدننزو باح ( باشلا | رووا قالطا هغاط هجنرب

 ( یشلنا ) ردعض وم رب هدنع هلنیتصف ( بشخ وذ ) هلوا ردیک بوفآ یغاربط ندرومب

 هات اضف ( هبشخ ) ردعضوم رب هدنسا رو كرمصم کسا ینعی كطاطسف هدتس رو ین

 رد هرد رب هد هماع هدنشزو بنح ) بشخ شاو یبا 3و فیفدذنا نا

 هدنسارو هیرق مال نادابع هدقارع هدننزو تاکرح ( تابشخ ) ردهردرب هدهنیدمو

 هدننع نساه ( بشن ا ) ردهبرقرب هدنع هلیا ریغصت هی ( ةيشيخما ) ردعضومرب

 ( هبرشذتا ( رد نط هنر ندنسهلسق م ون هد زو باتک ( باشخ ( ردعض وهرب

 قم وط كشوک هک ر دهنسانعم كماليا ناقتاو ماکحا هدشيارب هدننزو هحرحد

 كناخ ( بصلنا ) همكح مل اذا للملا ف برشخ لاقب رونلوا ريبعت قمای كشوکو
 هک رد هتسانعم شيع تغافرو بشع ترک قالو قلزوجوا ۲ 7 كداص و یرسک

 ندقلوا ناوارف رلنجو راریاپو نایر رلهگابو غ ابو رلذیک | هلسس یواعم ةضاقا
 شیعلا ةغافرو بشعلا ةرثك یا بصخ هیدلب لاق رولک باصخا ىج ردنرابع

 رو بسابسو بسسدلب لاش اک باصخاو ,ٍصخ دلب لاقب رولوافصو ةغلایمو
 ةیصخو بصخ نوضرا و بصخ ضرا لاق و ردرلینبم هن راشعا ءارحا داصقا

 ابصخ بصخو ناکلا بصخ لاش هنسانعم قلوا قلزوحوا رول واردصم بصخو
 فصوو ردصمو مسا یظفل بصخ سپ بصخ اذ راص اذا یا و میارلا بابلا نم

 ما دقم ( باصخاو ( هدننزو رمما ) بیصذخا و ( هدنزو نسج ) برما ( رول وا

 یا باصخحو بیصخ و بصح دلب لاق روند هو_ قالو وقلزوجوا هدرلن وب هدننزو
 هنشع ناقح لوا كا كنامرخ هلياوكس لداصو یحف كناخ ( بصلنا ) بصخوذ
 قوح یس ه ويم لوف لع هنسانعم لع روید هنج اغا امرخو هنسانوم علط روید

 روند هرب قلزوحوا هبصخ و هی اه رد هبصخ یدرفم رونید هنحاغا امرخ نالوا

 هک ندهبصخ دوخاب ردشلوا فص و ٌةفلابم ردردصمایو هبصخ نوضراو ضرا لاق
 قلوا قلزوحوا هللرسک كنءربه ( باصخالا ) ردشلوا ففحم ردهدشنزو هج رف

 ردهنسانعم كمشنی هفلزوح واو بصخ ادراص اذا ناکلا بصخا لاق رد هتسانعم
 كلشيا ردق هنفورع بویرووص هجاغاو بصما اولا اذا موقلا بصخا لاقي
 ةاطعو قورعلا لصنا یتح امف ءالا یرح اذا ةاضعلا تبصخا لاش ردهنسانعم

 هدنشزو باتک ( باصطا ) روتید هاا هم ل
 رد هنسانعم بناج هلیعض كناخ ( بصإلا ) روند هنجافا امرخ ناوط هویم قوح

 ربما ( بیصلنا ) روند هلالی قآ صوصحم هرغاط بصخ و رولک باصخا یچ
 رشک و فایضمو مرکمو نادناخ هلا هفالعو روند هرب قللو و قلزوحوا هدنژو

 ربتک بانلا بحر بصلخا نیب یا بیصخ لحر لاش رووا قالطا همدآ ریلا

 |° : لوا
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 ۱ O یرفوا ابزانو قلصت و نوزوا و و بیشخ و
 . | كنظفل بیشخ و هلوا دیدش و بلص یسهینو ,هاظو یربا یک وغالقوا یرلکیکو

 هدننزو فثک ( بشلنا ) یک تئاتک رولک بئاشخو یک بتک رولک بشخ ج
 روند هیسک نالوا هرزوا روک ذم فصو هدرلنو هلا هددشم یای ( ییشطخاو )

 ۳ بد نالوا ننفلکتو قنأتو روند ا نالوا نفحو تشردو درس شخ و

 لاقي روند هب یثاوم لوزهمو قیرآو نوسلوا هسرولوا هن جالو روغلپ روند .
 ۱ جلت شفلسن. دواي شملکج یکی ندهضیب ( بوشخما ) یلزه یا بشخ لام

 با هيا | رکا دولوا فصو هماعط هنوک یکیا بوشخو هحل شلرپ و الجو
 1 ردکید تن رک رد را ا لکد ندم رکاو ردکع د كيح شمام لو ج

 4 بشق هلرسک كناخ ( بشلخا ) راققفالاو “ىف اجل ناك نا بوشحم ماعط لاقن

 لجر لاق رونید هصخ هدنافو ريخ یو هامورفو نود ةکرولوا عابنا هنظفل
 هک ردهنسانعم قلوا بیشخ هسکرب ( باشیشخ الا ) هیف ریخال یا بشخ بق

 ۱ ۱ هدنصوصخ شاعم و كلریدوایشخ ناك ادا لحرا تشوشخا لاق یدلوا رکذ
 | | دصقنع لوق ىلع كمنک هلا هدهاججو قیض ینعی كليا لمحو ربص هتتعو قیض
 ۳۳ نرکتیا تاکترا تاکو تفوح و تخ بول وا هرزوا ت و هفرت

 لاقب هلوا لمحم هراک زور ثادحا و دلصم بویلوا هدنزانو رورپ نت هک |

 : دلحا نوکیل كلذ ىف فلکتوا دهللا ىلع رص اذا هشیع ىف لحرلا شوشخا
 نالوا میطعو نشحو روند هیس نشخو تسرد هنکترو بعا ) تبشحالا (

 سیہق یبا لبح یرب ردغاط کیا هدهکم هيس هی همش ( نابشخالا ) روند هغاط

 (ءابشلنا) روند هغاط ییا هدانم كلذک ردفرشم نامی لیح هکرد رجا لبح یربو

 لاق ردهل راتعا ینوصوم شات روند هثیش نالوا دیدش و یتق هدښزو ءارج

 نالوا توارط ی و اقلدو سایو هرکو ةددش یا ءابشخ کاو ءابشخ ضرا

 نده رېج هدنزو هیب رع ( هیشلنا ) هسا 0 هایشخ هبح لاقیرونید هثیس

 ناوفص ن مهجح ليف كناهو ۱ ط كيج هيج و ردیس هبعشرپ كنس هفناط يج

 ۱ یدنلواتلتق هدناکم مات هورم ه هدنکلم رخاوا كنهيما ون ردی اما كن هسک مات

 یدلیا هدایز ید نایذه ضعبو تقفاوم ههل رتعم هدنصوصخ نن ی هیلزا تافص

 لتنوشخ لوش هدننزو نافع ( نایشخا ) ردشلوا بهاذ هنتیقولخم كعدق نأرقو
 لحررب نابشخ و رد بیشخ ید رفم ارهاظ رلهلواریغص هنو میظع a هک رونید هرلغاط

 جاعا نیلاق یروق ینعبشخ هود هدننزو لعفت ( بشخعلا ) ردیعما عض ومربو ردیدآ
 تلك | اذا لبالا تبشخم لاق ردهنسانعم قمالتوا توا یروق دوخای كع یرلهران
 هدلح مان ناصصوصخم هنسهفیبق ےک ونب هدننزو بناجا ( بشاخالا) سیبیلاوا بش ا
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 كنيشویعنض كناخ رولک بشخو هلنیتع رولک بشخو یک ید رفم رولک بشخ ی

 نادیعلا نم ظلغام وهو بشذنا عظق لاق هدننزو نادلب دولک نابشخ و هلیئنوکس

 ابشخ "یشلا بشخ لاقي ردهنسانعم طلخ قمردش راق هدننزو برمض ( بشذخا )

 لاق رولوا دض هلغلوا هنسانعم كلتروکوا یبهنسن ربو هطلخ اذا یناثلا بالا نم
 ردهنسانعم قلغاز و قلق لقیصم و نیکسک بوحآ یتساب كعلقو هاقتنا یا هبه

 هنسانعم كمك يلق کی ندهضیب دادحو هذعشو لقص اذا فیسلا بشخ لاقب
 لقیص و الح هلق کرد حراش هعیط ادا فیسلا بشخ لاق رولوا دض هلغلوا

 عبط نکل رولوا ققعم تیدض هدنب ننعم هلغلوا یسهماخ كنتمدخ ره كم رو

 هلا لج هنانعموت هلکلک هد هنسانعم قلوا كانځس و هلبس قلولساب كب یسهدام

 ناعماو تقد بشخو ردبلغا قلوا انعمو یدارم كفلومو رولوا تبا تیدض

 هک رونلوا لامعتسا هنتسانعم كلیوس راعشا لزوک یشیلک كر هللا تیور لاعاو
 ىف لاق هل لمع و قونت رمغ نم هلاق اذا رعشلا بشخ لاق ردراقم همالک طلخ
 نم اريخ ریربا بشخ ناکو بشع ریرطاو رعفلا مقي قدزرفلا ناك ساسالا
 یاشتمرب ل عاش مان لبعد هکر دقنال ه رک ذ هلتتسانمو هک رد حزام قدزرفلا ج قنت

 ةعوحم یب رهو بودا داشنا ا ههادبلاپ ندلق رس امناد هکیدبا راو 5
 با اذ نا # وپسا هداعلا لع نوک رب هن هلمحا زا یدآ لکد للاخ ندقلوا طاغ

 بودا داشنا یتتیب * یزاخلا لذ نم قشعیال ناک نم اجو رارفلا هیچ سیل ددش
 هنر یر یرلفرح یور كتي ردارب یا هکیدید لسیعد هدکدلیا ضع هلبعد

 4 طب هکیدتا باوح م وق رم ردهم یاز هدنرب و 4 ءار هدنرب | ریز ردفلاع

 یا تنشحا .هدکدلیا شوک یربیدتوت لبعد هلوا قفاوم «کیدوت ٩ عضو

 رو رج كنيناتو عوفرم یرخآ كلوا تب نکل یدنلوب یسهراچ كن وب هللابها زیزع
 ن ن مدآ قجا هله هکیدید هلبعد هدکدد ممدنا هراچ هن کو هلغل وا

 شوج راجا لبعد سپ نسزولوا هدندیف كلغا حضو باعا نس مرود هليا ماعا

 بشخ لاش ردهنسانعم كمزود بولو یاب یکی ندحاغا بشحو یپنا ردشلوا

 ةيور ريغ نم دو هدسننزو لاعتفا ( باشتخالا ) لوالا لع اهلع اذآ سوقلا
 لاش رولوا ارعم نرهقننو فید رک رد ها كلیوس رعش نوا ییدلک

 ندهضیب هدنتنژو زما ( بیشذنا ) هللمعتو قونت رغ نم 48 اذا رعشلا بشتخا
 فن تی ا روند هملق شفلساپ دوخای رود هملق شملکج یک
 روند ههنسن و یدر و رواد ۳1 وو الج بیشخ و هنساتعم حیبط

 زونه هک زونید هقواو هيا شلنوب یکی نډجاغاو رونید هب هتسن تنم شفلنروکواو
 رد هب رسک كفاق هکر دیعج كحدق یسهلکح ادقالاو هد رابع هینوا تخادرپ هش وغ
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 1 (بوعرظاو ۱ (Sr ) ردیم| لجررب بش رخو روند مک
 1 لا رونید هنلاد ج اغا هزاورب كلهنسرب هاه ( ةبوعرطاو ) هدننزو روفصع

 زانو مرټو نوزومو دنلبو هزاتو رت هک رونید هلاېن لوش لوق ىلع هنسانعم هلاسکی
 دزابو ن مرت و نوزوم و مادنا شوخ هکرونید هبوبحم هزابو چک لوش و هلوا
 ۱ ۲ ۲ تیطل و هجا یرلکیکو بولوا ندب هذولاوو نييس ولوط هللا دوخاي هلوا ندب
 ۱ 1 دصخرقللتا ةنسح ةباش ىا هبوعرخوبوعرخو بع رخ ةا ما لاق هلوا كزانو

 4 | یسهدوک و لیوط یدف بعرخ و مطعلا ةقيقرلا ةميحلا نیس ا ةسللا ء ءاتلاوا

 ۱ قوج یدوسو رونید هود ناعزدو یریاو نوزوا بوعرخو روند هیشک ےل

 ۱ لع قمرابق بوشیش هدوک هدننزو بعت هلا همم یاز ( بزا ) رونید هەق
 1 بابلانم ابزخ لجرلا بزخ لاقب ردهنسانعم تمروعم یک مولط نیکشیش لوق
 مر و ةتیهک جم اذا دلما برزخ لاقبو مرا و هلاك یتح نعسوا مر و اذا میارلا

 یسهغ لوق ىلع ردهتسانعم كلحوک یرلکلد بوشش یسهع كنهقا برخو ما الب

 1 قاضو اهعرض مرو اذا ةقانلا ِتبرخ لاقب ردهنسانعم كملکح یدوس پونروق

 | | هد همای و روتید هبیمقص هکردسیفدارم فرخ برخو اهنل لق و سيوا اهلیلحا
 هل اه ردد رخ وغم ضرا دوخاب ردیدآ اباتچرا رب لوق لع ردیعا كغاطرب

 لسجرا بر لاق ردفدارم هدلوا یانعم هلا برخ هدننزو لعفت ( ب.ْعلا )

 مروت اذا ةقاتلا عرق تب رم لاق ردهنسانعم كس یسەم كنءود و برخ ىن

 "شمدابق بوشیش یسەم هدشزو ءارج ( ءایرطاو ) هدننزو هحرف ( برملا )
 زدضراع نانلوا رببعت لیکس هدنجر هکرونند ههقا لوش لوق لغ رونید هیهقان
 عرضا ةمراو یا ءابرخو هبزرخ ةقا لاقي هلوا لاندردو روجر ندن  هلغلوا ادي

 رونید هشیش نانلوا رکذ هدننزو بکوک ( بزولنا ) اب یذأت لیلأث اهجر قوا
 تیافب هکروشد هلا لوش نالوا هدهدوک هلیعف كناز و كناخ ( نابربلتا )

 لقیص ( ب ریلنا ) رونید هنککرا كنسیروای یشوق هودو هلوا كزانو مالمو رت

 هنیهج ( ةبيزنا ) رددب ریخ یسهعطقرپ رونید هنا كزالو مالمو رت یخدوب هدننزو
 ) یرخع) بوذلا ندعم یا ةبزخ اودحو لاق روند هتندعم نوتلا هدننزو

 صوصح هیدلس ونب هدننب یعم هللا نیتلبق دجسم هدهندسم هدفلس هدننزو یلبح
 الأفت و رییفت یرلترمضح اسو هيلع هللا یلص مرکا لوسر هدعب رددآ لازعمرپ
 یو قشراق كمالک هدننزو هجرحد ( ةبرزلا ) رلیدروی هی هلا هیطاص
 كياچ یهتسنرپ هدننزو هحرحد ( ةيلزطنا ) رونید هنسلوا انهز هو هوایو ماظتنا

 (بشللا) اعبر اعطق هعطق اذا ةبلرخ "ىلا بلز لاق رد هنسانعم كمك بولاچ

 رردنا هتسا ک هکر وند هنسهراب جاغا یروق نلاق هلیحف كنهمجم نشو كناخ
 axaaa an a amer بس - Raa Ea FET RSD SG سبک
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 هکر دعض وم رب هدرضب هدننزو هنینج ارغصم ( ةبیرخ ) نابج یا نایرخ لجر
 راعت هدن رق یندعم ملسونب هدننزو فتك( برخ ) ردفورعم هلکشد یرغصلا:ربصب

 هلا دیفو ردیعسا كضرارب هد ماش لا دیصق مات تیهو ردغاط رب بی رق هلع مات

 نافح بولیرویس یفوط هباج رب كغاط برخو ردع-ض وم رب هد هنیدم

 لهم یاح هک هنسانعم فل روند هرب قلشاط ضاپ و هقفو و رود وا
 ردعضوم رب هدنس هکلوا دج ءلیحف كلمزمه ( بارخا ) رد هدشزو فک هلا
 .دنساضق كنار د هرحاس الاح کهدلپ مات یار نیرش هدننزو فک ( پ او ]
 هرز رو هح و ) نالا هبرخ ( ردعض وهرب هدو یرکس ) نرخ ( رد هب رق رب

 درمز هدنآ ردعضومرپ هدنب رق هدلب مان طفق هددبرصم یالعا دیعص هلي كيمو

 فرم هتسهبصق ام نیلا لا و هرونت ( هورخ ( ردراو ییدعم |

 هاب و هتسکش یلاوحا هلسس تبیصم رب كمدآرب ( بار سالا ) ردیدآ هعاق رب
 قاتشم و ةبیصم نم سكنا اذا لجرلا برضا لاق ردهنسانعم قلوا راسک اخو

 نا هدشنزوم,هلحم ( هبرحم ) قاتشا یا هيلا برخسا لاقب رد هنسانعم قلوا
 ءایماو ردیقل ییاهکلااطوخ ن كردم هدنزو هئدح ( هب رج ) ردیمسا یماذاللا یدع

 ردهسکیکیا یدبعلا هب رعنا یتثلاو لدنح نهب رتن ةمالسو رد واخرب هب رم تش

 هشاطیصی یک هطیسب لوشو رونید هپا شلروا ندفیل هدننزو همام ( ةبارا )

 رردا دنب یترافایا یشاوم هبا بیا لواو رارروع پیا کا بولد هکر وشد
 هنسح ( ةي رضا )روید هنن رلکلد كرا هنسن هل ول وا او هنسود رو هنکیا هبارخ و

 لسعلا نم ةغراف یا ةبرحم ةیاخ لاق روند هتناوق یرآ نالوا شو هدشزو
 هد رايق ردهدننزو روفصع هک ردعج ندنسهلک بو رم هلی كنات ( بیراخلا )

 نالوا هدججوک و روند هرلکیلد و هرلقراپ هش هنیراهوب یرآ نالوا هدراحاغاو
 هحرحد ( ةبرضلا ) راراب لاپ رابرآ هدنآ رولوا هاخ سدسم روند هرلکیلد

 ةرجشلا حداقلا برخ لاش ردهنسانعم كلد بووا یباغا یدروق ج اغا هدننزو
 ناتبانخ هلک كناخ ( ناتان لتاو ) هلدیدشت كنارو یرسک كلاخ ( ناتیارلخا )

 هل یحف كلا ( توبرضلا ) رد ردانق نالوا هدنفرط ییا كنورپ هک دهن سانعم
 هدننژو روفصع هلا همم یاخ ( بوخرظتا ) یدنلوا رکذ هدنسهدام بر

 هل وا رول وا عطقنم بولیکح كاج نکل بولوا ولد وس تباعت كردە لوش

 هح رحډ ها همه“ نیش ) دیس رطنا ) ردیععا لحر رب هدننز و رفعح ) بدرخ) ۱

 ماذا هلع لجرلا بشرخ لاق رد هنسانعم قعوط كشوکو تسس یشیارب هدننزو

 عبطلا ظیلغو شارتانو مادنا ی قلصت یدوحو هدننزو عقرب ( بشرطنا ) همکحم
 ۱ زوم” ىقەد ۆك نوزوا یو و فاح طا یا بش رج لحر لاق روند دیسک ۱
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 ینلوق برخاو رقلوا انب لعف ندنوب ردسا یک یسهک لکفاوب هکر ید حراش

 ۱ لاقت رود هیسک نابح و هرهز ی ققروق هدنزو ناتفع E ناب رتا (

 > لحرلا برخ لاق هلنیتخف ردبرخ یردصم هدانعم و رونید ه یثک
 یتدو هلئوکس كنار و یححف كناخ ( برلنا ) برخا راض اذا عیارلا بابلا نم

 یناوق كنهسکرب رولوا ردص برخ و رونید هنکیلد دعقم و هنسودروب هنکیا
 یهتسنرب و هترخ برضاذا ییاثلا بابلانم رخ هب رخ لاق هنسانعم قعروا هنکیلد

 قلوا یرعواو هقشوا هبقش اذا "یشلا برخ لاقب ردهتسانعم قمراپ دوخای كلد

 ۳ دتسافم كانا نا رخو اصل راض اذا نالفا برخ :لاقب دهتسانعم
 ) ب رطنا ۳ قم 5 ردهنسانعم قلم. رخ یهنسنرب برخو ام رخ ىع رادلا

 هنکیآ هدرلن و هاد دشت كنار و یعض و یعف كناخ ( ةبارللاو ) هيض كناخ
 هبر قلعتم هند ما يعفو یعط كناخ برخو رود هنکیلد دعقمو هنسودر وي

 ( برلناو ) هليحف كناخ ( ةبارالاو ) هدننزو هباتك ( ةبارللا ) رونيد هداسف و

 قلروغوا هنسن بودبا قلزسرخ هدعازو دوعق( بو رالاو ) هدننزو برض
 امقرس اذا ابورخ و ابرخو ةبارخو ةبارخ نالف لباب برخ لاقب رد هنساتعم
 بوربروا هدنروکو كنآو روید هنککرا كننشوق یوط هلئیتعف ( برنا )
 شعشراق هتیرب یرب هدنس هئروا كنکسرید لوق ېلع روند هرالیقو هرلیوت نارابق

 (برخا ) هرسک كرلاخ رولک نابرخو بارخو رولک بارخا یمج رونید هرلیوت
 ردعض ومرب تو تبورخ ) رددآ عضوم رب هل كنارو یحف كنه رمه

 كناخ رارید ید بونرخ ردیدآ رصثرب بورخو ردیعما یسرف كعيرق نب نامعت و
 یرب رولوا یماثو یرب ردعو ییا روم ریش رولوا حوتفم الیلق و 9

 كنيسق یا و رولوا مط یب نکل هیش هحاش یس هوم رولوا لا نی

 ۱1۳ و بو ندا رول وا ی ضيع ندنآ نکل هییش هیهبنش رایخ یس ه ویف

 كنبرلبحاص تادرفم نکل ردي رک دید یزونیو یک هدیکرت رجش وب راردیا

 یاش بونرخ هنبرب ردع ییا یناتسب رولوا یسیناب و یسیناتسب هروک هننایب
 دولوا هیبش هنفالغ هلش یر كنمسق رو رولوا رادقم شراق رب یرم هکرارید
 ۱ ییدد تافل وم رول وا مط نو رغصا یر كنم“ رب رولوا مس ییا ید یسابو

 یظفل جاف هدارو کرد حراش ردعالما یسد رولوا دیش هحافت نکل ردو
 ۱ توکس ندنفیدایوا هل نکل ردهلا هددشم یافو هموعضم نون هکردیفعحم خ افن
 اا كتدا هلوا قیراب ینعموب هک رونو هفلوق لوش هدنننژو ءارح ( ءابرطنا ) ردعلیا
 هکرونید بیک لوش و ةمحألا ةقوقشلا یا هةر ندا لاق ردم هکردتفص
 ردعضوم رب هدشزو لبح ( برخ ۱ هلوا كيلد دوخای قیرای هج کد ینل و

 لو

 اس رو زی ست تفت کت
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 ( هبعذلنا ) ردیعا لحررب هدننزو رفعح ) بردخ ( ردذ وخام ندنسانعم بذک

 هعطق یا هبعذخ لاقب رد هنسانعم كممک ,دنزو هجرحد هلا همحم لاذ
 دبهراب رب ندنغای ما دوخاب ندرایخ دوخاپ ندقابق هلیعض كناخ ( ةبوعذملا )

 هدننزو جربز ( بلذطا ) ردیمسا لحررب هدننزو لحرفس ( بعذخ ) روشد
 هحرحد ( هبلذلخا ) رود ههقا نالوا تسسو تشوک یراضعا بولوا ولشای

 هلا روتفو فعض ینعب رولوا روتفو فعض ها هک روند هکعروب عورب هدنزو

 هلیحف كناخ ( بارلا ) فعض امف ةيشم یهو ةبلذللا یثع لاق روند هکعروب

 زولک برخو هدننزو هوجا رولک هبرخا یعج ردیلباقم نارع هکر د هتسانعم نارو
 دض بارخ دلب لاق ردیتاور ییاطلنا ناهلس وبا هربخا ةغیصو هدد زو بثع

 ردهرزوا دحاو نزو یلعاف مسا و یردصم كنوب هک رد حراش نیعلا مضب نارهلا
 ردبارخ یتیاور یانب یک یقل هکردیمقل یطساولا يح نب ایرکز ندنیلدم بارخو
 ابارخ تیبلا برخ لاق ردهنسانعم قلوا ناریو بولیش رولوا ردصم پارخو

 هدننزو لیعفت ( بیرلاو ) هل سنک كره ( بارخالا ) رع دض عبارلا بابلا نم

 ( برنا ) اارخ هلعح یا هبرخو رادلا برخا لاق ردهنسانعم كلا بارخ

 ةبرخراد لاق رده رابتعا فوصوم يأت روند هرب نالوا بارخ هدننزو هح رف
 باتک رولک بئارخو هدننزو فتکر ولک برخو هلرسک كنار رولک تابرخ یبج

 هر نالوا با رخ کرد هنتسانعم هر یدو راک كا ( با

 هدن راید رصم هب رخ و هدن زو بثع رولک برخ ییج ردیتاور ثیل ولو روند

 ه رقرب هدنبار هيف ونم هدرصم هنبو ردعقاو هدهیقرش هرق شب ردب دآ هبرق هجن رب

 ( ةب را ) براللا هه یهو هترخ ینبغا لوقت رولوا عون ءانب هرخو رددآ

 تروعو ردهنساتعم هصیق و تیعو هنسانعم لاب روید هروبلق هدننزو هرم

 رولک تابرخ یمج رد هنسانعم تعضفو لذو ردندهبحاو یرنس هک روند هنر
 هدن درو لعونیو ردیمسا ضرار صوصم هنسهلسق ناسغ هلاحف ( ةب را ) لاف
 رودم اتلطم هدشنزو هعرح ) دبرطا ) ردیدآ رازابر هدن رهش هماع و ردعض وم رب

 هدنراقلوق ناوسنو ةريدتسم ةبقث یا ةبرخ هدا ف لاق روند هکیلد نالوا

 ةبرخو ةعساو هبقث یا ةبرخ اهنذا یف لاق روند هکیلد ولتعسو كحهرع هیوک
 كن: هطناچقزآ هب رخو ردیکیلد دعقم تسالا هپ رخو روند هنتسیدرو هنکیا هربالا

 بورخو هدننزو درمص دولک برخ یج رونید هنغلوق E هل وق كغحراغدو

 نيدو رونید هنیرهطناچ قزآ كرانابوح هبرخو رولک با خاو هرزوا ذوذش رولک

 نیدلارما یف داسف یا هبرخ بحاص وه لاق رونید هداسف قلعتم هبهذم و

 روند هکیلد ولتعسو كجم رک هبوک هدنرلقلوق كناوسن هدننزوبرقا ( برخالا )



 ع رجلا ةعساو یا ةيدخو ءادخ ةيرح لاقي رد هیانعمو ید هیدخ هدننزو هحرف
 ةعساو یا هایدخ ع رد لاقت روند ههرز مالمو قشمو لوق ىلع عساو ءایدح و

 قلنوزواو رد هنسانعم جوه قلنقشاش و قلدایروخ هلنیتعف ( بدلا ) ةنيلوا
 (بدخالاو ) هدننزو بن ( بدخلاو ) هدننژو فتك ( بدلنا )ردهنسانعملوط

 هکروتید هیسک نوزوا كبو روند همدآ نقمکبسو نقشاشو دایروخ هدننزو بغا
 اعطق هیسک رب یصوصخ رب بدخاو ررولوا فصتم با روم فصو یڑکا

 یأر دوخو رس دوخ نالوا لماع هلیْأر یدنکو هنشاب یدنک اعاد بویعثتاط
 E بکرب ناک اذا بدخا لحر لاش ردو یلنقشاش كوي هک روند هب یشک

 لکیهلا یظع و رود همدآ رایتخاو ریپ هدنزو فه هی رسک كناخ ( بدلنا )

 هیتبلا یوقو روند هناویح راسو هنشوق هود نامزیدو یربا اقلطمو روند همدآ

 ( بدیلنا ) روند هود كکرا ناقنایط کو غ آ نیتم لب ینعب بلصلا دیدشو
 قيرطلا یا بدلا ذخا لاش هتسانعم ها هاش روند هلو قحآ هدنزو لقیص

 لوا ما و قیاس یأر ( ةبذيلتا ) رددآ عضوم رب هدنفلموق دعس ینیو حاولا

 لع یا هتدیخ ىلع لبقا لاش ررذوخأم ندنسانعم محضاو قیرط ردهتسانعم

 رد هتسانعم طاق _یجسک هلیسهدایز هدننزو فتک ,( بدلا ) لوالا هیآر و ءما

 هک رد هنسانعم طسو ریس هدننزو لعفت ( بدضلا ) عطاق یا بدخ فیس لاقي
 ) تادخ یڍاو ) اطسو وسد یا برخ وه لاش ردکع رو های هو كب هب

 قع اص بوقح ندتسار هر دوخای اله ردندلاشا هل رسک كلاد و یحف كناخ
 جزم دصقلا نع جورالا وا كالهلا ىا تابدخ یداو یف اوعقو لاق ردهتسانعم
 هعسرو هدینادیم لاماو یدنلوا رکذ ید هدنلیذ یسهدام بذح هدام و هک ريد

 ردشفلوا تیاور هنوک جاقرب لثم * تابدخ یداو ف اوعقو * وبشا هکردموسم
 ارعم ندهایکو بآ ردعج ندهبدج هکردشلغا تیاور هلیا ھل لادو میج راضعب

 تیاور هلا همجم لاذو ےج رلضعب و ردمزلتسم یک اله هکردکعد رلیدشود هرب
 "یدومانایحا ردهتسانعم یص مطف هرزوا ینیدنلوا نایب هدنسهدام بذج هکرلیدلیا

 هبدخ هکریذلیا تیاور هللا هحوتفم "هلم لادو همجم یاخ راضعبو رولوا كاله
 هتبدخ لاق ردذوخأأم ندیدخ نالو! هتسانعم ققوص نالیب هکرولوا عج ندنظفل
 ریطع کنم اوت تایدخ گردو ام هن وکو هداصقتسمو هتشب اذا ةا

 لاذ و مجو و ا فیسلا برض دز وخ ام ندنسلک بدخ هک رد ها

 هفرط کیا دوخ رد هنسانعم دعب قاقا ربا ردیعج كندیذج هکرد ورم هدا همم

 دالهو رده راتعا ضرا ییاور هللادسک كفل وم هکیدل اق ردهتسانعم كمردشکح

 یریسقت هللا دصقلا نع جورخو ردذ وخأم ندنسانعم فیسلاب برض یربسش هلا

 بز
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 داوم لا تباث ناو رب زلا ن هلادبع نب بیبخو ه رم“ نب نایلس ن بییخو ردندب احتا ح

 ذاعمو ردیخش کلام ماما هک نجرلادبع نب بیبخو هّلادبع نب ریبزلا ناو حفلا
 وا هلیسهین هشت ارغصم (نابیبللا) ردرلثدحم یتربلا سابعلا بیبخواو بیبخ نا

 دادش ( بابمللا ) ردبعصم یردار لوق ىلع لغو! هلا ربپزلا نب هّللادبع بیبخ
 معتصم رب هل | ردیغا و قد بول ۲ یر لق العا ردیعسا اک ر رب هددمرکم دم هدننزو

 ءان یدا ردنا زاریاو ضع هدننروص شایا لاعا یسیدنک ایوک هقلخ پودا چ

 ترضح تح یدیشلوا لثم برض هدهنملا یک یرکدد یثیا یلغوا سو رخ هيلع.

 هفذاقم هلیتهح هباطم ریز هدهرواحم یاننا "نوک نا وض را اممالع ريبزو نام
 ریز هلکلیا حازم باب مت وید هللادبع ابا ایرعیلا ابا ناک ترمضح هدک دلیا دارم

 فیسلا بابح ترضد لب رلیدلبا هل اقم ود دعملا شید و بابخ برضی لب ید

 قوا کیت هسک رب كل ذک هدننزو مرکم دعقع و ردهدنردقت للا دعقلا شیری و

 بولوا لثم کلی هلهاوا راک دای رب یک بابخ یخدسلوا یدا رزود کلی

 یید ردک یرلعیآ كرنا تعیا كنس هک ایوک یدیا را نا رط ما
 هلا دبعو ردنداعتا بابخ ن نجرا دبعو ها را ن بایخو ردشلنا عات

 رکب ن دیلولا بابخواو ردنیابخ دالوا ذمو یضفارلا سنوو لالهو حاصو

 رجش عولرب هدشننزو هبدبد هلهج ( بجا ) ردرلئدحم بابخ نب أطع نب حاصو
 نورم رهشو رد شالا تب هب وب ا مان ضور ىليهسلا مساقلا وا ردیدآ

 لوق ىلع یک دق رغلا عیق رارید دبجطا عیقب هتيم تح ردص وص# هب هرونم ةن ده

 ( ةبزمللا ) ردعضومرب هدننزو ذفنق هللا هيقوف یات ) فریش ) ردهبهج هيج و

 لاق رد هن سانعم قي هیقو كعسک هک هکتو ملد ملد یهتسنر هدننزو هحرحد

 یوکس .كنو و یئالث تاکرح كناخ ( ةبعانللا ) هاضع و هعطق یا ةر

 نالوا قوح كب یدو هلیع كناثو كناخ ( هبعانا و ) هل یعذ ك هتل یا و
 هکیک لوق لع قلاچ هلا ي دلی وکس كلادو یف كناخ ( بدلتا ) رونید هب هقات

 اذا لوالا بابلا نم ابدخ فیسلاب هبدخ لاقي رد هتسانعم كم كمك ینا نیزسقمراو
 قمرصاو ردص وصخ هغمروا هشاب لجلقوب یأر ىلع مظعلا نود معللا مطقوا هبرض

 بدخ لاق ردهنسانعم كلیوس نالیو هضع اذا هب دخ لاقب 0 ضع

 ضعب هنسانعم ربشک باح رد هنسانعم قعاص دوس قوح بدخو بذک اذا لحرلا

 لج راا بسه لا ددل یوم وا مسا هلغئوا طوبضم رلیعف كمال هد

 هه رض لوش ردشوم ندنظفل بدخا هدننژو ءارج ( ءایدلتا ) ارثک بلح اذا

 تمعه !ذا دج هر لای هيلغبا هنسی را كنیگ لالیروا هر
 | هوا مساو یک یزغا قلاب یسهداب کر وا تا هبدیرح لوشو فولا لع
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 ی سا وسوسه

 فوغ هک هتل ردلکد هنسانغم قوصو كوب روند هنیلد E مش هبیبخ و

 هلو و مج رد هبینج نالوا هنسانعع قوص یدید ردهتسانعع قوص بودیا طلغ
 كءرد هییبخو ردشلبا مسر هلیسانعم فوص یخد ییحاص برملا نال هک رد حراش
 ۱! ( بئابخاو ) هدننزو بئع ( ببلتاو ) هلیحف كنءرمه ( بابخالا ) رونید هنسهروا
 بخو بابخا بو لاق روید هسابل یکسا شلوا هرات هاب رف كناخ

 ۱ ]| ( ةا ) هلدابتعا یسازجا ردندنلیبق قالخا بوم رانوبو عطقتم یا بئابخو
 / روند هننطب كيهردو ردد آ عضوم ریو روند هرب قحالغی وص هدنزو هبق

 ردد رقم باخ رد هتسانعم تابارق رلقلعصخ (۰باولتا ) رونید ید هبیبخ هک هتن
 زا ردهتساتعم كليا فیحو ردغ هدننزو هلزاز ( هبعدا ) ردم وسم هباخ هد هه ضعن

 ۰ | لاق ردهنسانعم كفاك ویلس بویشوک نیراقو هردغ اذا االف لجرا بضخ لاقب
 . | یتعی كقلنيرس یترارح بالو فت كرهظ تقوو هنطب یخزتسا اذا لجرلا بهخ
 هلا ریخأت رادقم رب بویلبا ع ورش هلعف زب یک زام دوخاب بویتک هلو هدنقولوا

 هرزوا ینیدلوا دافتسم ندهرا- تاهما رد هنسانعم كليا فیقوت هتقو یکیدلنب رت

 ةريهظلا نم هح لاش ردلک د هنسانعم دا ربا قوص اقلطم رد دصاصخ هد و

 ردشلوا دراو [ مج ف نم رطا ةدش ناف رهظلاب اودربا ] هدرتا هکدتن درا اذا
 لیعفت هدننزو للعف هاب ج وا یدیا بیبخ هدلصا یسهلک بخخ وبشا هک رد حراش
 یاخ ندهراس قورحو رلیدلیا لادا هباخ یاب نالوا هدطسو نوجا زایتما ندنباپ
 برطضم هلیحف كناخ ( باضحلا ) رد بم هنفیدل وا قرح ءاخ هد هلک یرلکدتنا رايتخا
 هثسن نالوا برطضم هدنزو لزز ( تا ) روید هتلاح یتواخر كيش نالوا

 ۱ شوک یرلیرد بویلشر آ نکیا زوم ندنو رد هن_سانعم قاوا كویلسو قلا

 هدلج یترنسی تح نعسلا دعب لزه اذا هند بم لاقي ردهتسانعم قلوا قلاصو

 هئروف نکس اذا را بم لاق ردهتسانعم قلوا نکاس ترارح باتو فو

 تیافبو زومم لوق ىلع رونید هرهود قوج هلیحف كراخو یمض كيم ( هيغل )
 نیس و بحت هتفاطلو نسح نروک ره هک روشنید هرلهود مادنا شوخو فیطل
 نددخ* یناث لوق هرزوا ینیدنلوا طابنتسا ندهریاس لوصا هک رد مجرتم هدا

 ا

ETI MS, 

 “ا

 تت اخ هممت

TF I 
 بودا ر هب هتسن ل زوک رب هلو ردل وعفم مسا نددحح یو یتبم هغلوا ب ولقم

  رلءود نانلوا نیت ود هبهب هدنراقح هک هلغلوا هنسانعم كعدهو هوو هب هب

 هراقس رغب ولغای هک ردیعسا اياوح هلیحفكنهمه ( ثعقلا بایخا ) یمتنارولوا كم د
 روند هنیرلغای رولوا هدنشاب كنهنکنا هکكتهتسن یرلک دید رباب قرقو كغسرغب و

 ردندیماسا تیبخ و ردیرلد ] عضوم ررب هدنزو ریبز ( بیبخ و ) هب رنک ك اخ (بخ)

 . ىنهملا بيج هللادبع واو كلام ناو ثرالا ناو دوسا نب بیبخو فاسی نبیبخ دی زن

 و س ف
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 لاقب ردزناچ هډه رک كتاب دنسانهم رج عادخ روند هک رکو
 دغلابم ردردصم هلبرسک كناخ هروک هناي كحراش زیرج عادخ یا بخ لحر
 ضرا ظیلغو تشرد یداو روند هغلم وق قشپ ای هرب یدازوا نوزواو رولوا فصو

 ردصم بخو رولوا تبان رام هدنآ هک روبشد هری قشموو زود مقاو هدنغلارا

 هنغوبق شلووص كحاغا هلیمض كناخ ( بلنا ) رک ذیس اک یک بیبخو ببخ رولوا
 ردیدآ عضوم رب هلرسک كناخ ( بلخا ) روید هر نیردو روقح كبو رود

 رک ذیس اک هنسانعم رهلا ناجه كک هشورخو شوج بودبا بعالت ایرد بخو
 لوقت ردهنىرلانعم شغو ثبخو عادخو دنفو هلیحو ردذوخأم ندنسانعم هعدخ

 بخ لاقش ردهنسانعم قمازوا بونلیو تابنو عیارلا بابلا نم ابخ نالف اي تیبخ

 لاقب ردهنسانعم كليا تنضو لخمو عفتراو لاط اذا لوالا بابلا نم ابخ تابا
 ههدنورو هدننآ یشات ندنکلسک ا یودب هدهیدایو هدنع ام عنم اذا لجرلا بخ

 لجرلا بخ لاش ردهنسانعمقعوق هرب روقح و یغاشا نوا قمالوا مولعمو یرع

 هشورخو شوج بوانبوا ایرد وال هعضوم لهجل ضرالا نم طیبثلا لزنا اذا
 رکم ردشلیا رارکت یو فوم برطضا اذا رها بخ لاقت ردهتسانعم كلک
 هلیترابع ديد شب بخ هذخاف طلا بکر هدهابن هک هتن هلوا لرک هتیسا یلوا

 عادخ هسک رو ردقوا کید هتزوف یا باتو بخ وب
 ( بابلنا ) اعادخ راص اذا لحرلا بخ لاش ردهنسانعم قلوا یبهرابودو شالقو

 بخ لاق ردهنتسانعع قلوا هننروف بولک هشوحایرد ید و هدننزو باتک

 یهسک رب هدنزو لیعفن ( بیبلا ) برطضاو ج اه اذا ایابخو ابخ رجلا
 هعدخ اذا ابيب هبخ لاقي ردهنسانعم كلبا داسفاوتئابخ هلل آ ورکم بودادل آ

 لزق لع كلب هنوک رب صوصخ هه تا رقنبصف ( تا )
 رعت قللقن هک ردهلیهحو كلا لقن بول آ ندرب ینرللوص و ندرب یتنرلغاص تآ

 هل رعف كنا ( بیبحللا 2 رد هدسانعم تعرسو ردهنسانعم قلهعرو دوخای رونلوا

 لمر ببخ هدندنع راضعیو اسخو ابیبخو ابخ سرفلا بخ لاقب رددنسانعم ببخ

 یک یرلکنل كنبراریکراب لازم روئلوا رببعت یسلیدروق ردکیروب كن هک ردیک
 ( بایتخالا ) روند هغیرایو هک دنخ نوزوا نالوا هدر هدشننزو ریما بیبخو

 ( بابخالا ) ردهنسانعم قللقناب كلي هرزوا روک ذم هجو تا هدننزو لاعتفا

 لح اذا سرفلا بخا لاق ردهنسانعم ققللقنی كمردلپ ینآ هلرسک كنءزبه
 نوزوا لوب لو نالوا هدرلموق الث تاک رح ,كياخ ( ةبمخا )بيلا ىلع

 شاقو هاصع دوخاپ رونید هی هقبرط نالوا هدا لوق ىلع رونید هبهقیرط
 ردهنسانعم هبخ هدنزو هبببح ( ها ) روند هب هق رخ نو زوا یک يدصب



 ینعب كجهدیا رحز یهود هللاعتشا ترک هدعب یک لج روند هءود كکراو
 ندئاوصا هلغلوا ندنادا كج هیلیا رازآ و بوت هدفیقوئو رسو هخاناو هماقا

 ( ةبوطا ) هلیسک كلاب رارید یغد باسو ردزناج هلال تاک رح كناب هدنویو رولوا
 ندنف رط هدلاو هیوحو یدنلوا رک ذ هک ر دفدارم هدل وا یانعم هلبا بوح هلیصف كناح
 نم ةبارق یا هبوحو هبوح مف ىل لوقت ردتغل هدهلیعض كناح روند هتبارق نالوا

 تحاحو هسات و مهو روند هتلاح یلق تقر نالوا هنتهحب یدالوا كهدلاو و مالا

 ءوس ةلاحم یا ءوس هبوحم نالف لاقب ردهتسانعم تلاحو رد هنس رلاتعم یرورضو

 روند هبهدلاوو ردتغل هدرلیص كناح رونید هیسک ناوانو نو زو فیعض هبوح و

 روند هيه رس نانل وا ذاا قل هطوا دوخای هب هحوزو رد را رکت و e حج راش

 بوح و تام هانک و ماو روند هراد طسوو هنسانعم هاد روید هراوطو

 ید و هل رسک كناح ( ةييلا ) رک ذیساک هنسانعم قلوا راک رک رولوا ردصم یک

 ةبارق یا ةبيحو ةبوحو هبوح ميف ىل لوقت رونید هغلمصخ نالوا ندنفرط ءدلاو
 2 هدنرلن زو باطو هباط ( باملاو ةبالا ) ردهنن لانعم تلاحو تحاحو مالا

 كمر هلابوو قلوا راکرک ید و هدننزو هباتک ( ةبابلا ) ردهنسانعم لابوو

 ( بولا ) ما یا ةبابحو تن ابوح اذکی بوح لجرلا باح لاش رد هنسانعم
 رامد و كالهو یدنلوا رک ذ هک زد هنن رلاتعم تشحوو نرحو هانک هلیص كياح

 رد هن سانعم تاذو سفنو هو تلعو ضمو تنحو ءالبو رد هنسانعم

 بوح لاق رده سانعم عجوت قلزص بولوا كاندرد هدنزو لعش ) بوعلا (

 و یخد مات هک هتل ردهنسانعم كلا بانتجاو "ریهرپ ندهان رک و عجوت اذا هنم
 مئالاو بولا بنتجا اذا ماتو لج را بوح لاقب ردنوحتآ بلس یمانب رک زود

 نالوا بای رفظ هلام لوا هن بودیک یلام هلی رلهینب لعاف مسا ( بوحلاو بوصلا )
 رولک تاوایوح ییجا روند هاذ و نقف هدننزو ءار ) هایوطا ( روند 1 3 دی

 لامتسا ءرزوا قالطا هدعب بولوا سفن ندیا باکترا ءانک بوح هکرید حراش
 ردعض ومر هدنع هدننزو نابصس( نایوح) كفن یا ءایوح هللا ا لاق ردشغلوا

 هانک هدنماحنآ هلیسهلیسو لعف رب ینعی قمراو ههانک هلرمک كنمزمه ( باوحالا )

 ( بیوحعلا ) بولا ىلا راص اذا لج را بوحا لاش ردهتسانعم كمریک هلابوو
 لاش ردهنسانعم ثالدا قوسو رحز ولد بوح بوح هیهود کرا هدنزو لیعف

 بک وک ( بءولا ) بوح بوح هل لاقف لعاب رحز اذا ابوح لحرا بوحن
 هب یرهوح ی فوم یدنلوا کذ هدنسدام زد هلا هزه هک هدننزو

 ردهلیا شضیرفت
 یبرابودو قانیوا های دندشن كنابو ىحف كناخ ( بلئا ) 4 ةمخلا ءالنا لاصق #
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 نالف بنح لاق یک انب یناچ ردهنساتعم قاب قرهلوا سوقم یتسواو مکح یزانب
 لاقب ردفدارم هدلوا یانعم هللا بیت هلنیتعف ( بنلا ) هات امن ءانب یا اجزا
 ایلصو سرفلا قیظو قا بادندعا وهو بن وهو تنحو بیت سرفلا اذپ

 هدش زو مظعم ( بنا ) نیقاسلا ىف حاج وعا وا من الب نیلح رلا نیبام دعب وا

 اود یک ناک یدق ندکل رپ بنحو روشد هلآ نالوا یتفص تی نانلوا رکذ

 كضرا رب دوخاپ ییوق رب هدهنیدم هدشزو ثدحم ( بن ) روند همد آ شلوا

 لاق ردهنسانعم قلوا تاق کیا بولیکا یک یای هدننزو لعفت ( بثعلا ) ردیمسا
 ررلیعتسم هنسانعم كجا قلناب رپم بن وکلا نهسک رو سوم اذا ا بذح

 ك هد زو بونظ ) بوشنلا ( ردزاجج انعم وو E اذا هيلع بنح لاش

 ذفنق هيج ( بها ) كوکلح یا بوذح دوسا لاق روند هبهتسث نالوا اک

 هدننزو رفعج هلا هلم یاط ( بطنلا ) روند هش سایو یروق اقلطم هدننزو
 بطنح نن باطلا ردندیماسا بطنح و روند ه یک نالوا صوصحم هث رايد زاج

 تعاع لاردا هد زو هح رحد ( هبطنلا ) ردندن اما ٹراللا ن بظنحو

 هدناویطا هایح ردد آ رولاج سنج ر ندض را تا رحم هبطنح و رد هننسانعم

 ( با زنطا ) ردفرعم هلا ءاسفنخ لیلادنعو سسفم هليا هک رکح كکرا بطنح
 فول و رود هراچ قالغا ردتقم دن وق یوق یسهیش هدنزو ساط رق ها همح» یاز

 قات ره و روند همد | ولمادنا یحبو نیلاق یسهدوک دوخاي نیتمو یوذ یدوحو ةن

 ( بوازلا ) رواد هنجمواه نابیو رونید هسورخو رونید هنسوروس كنش وق
 یک عض وم كرهدامو و رول د هنسور وس كش وق قلت رغب یځ دون هد زو روفصع

 ( ةبوط اوبولا ) ردشلنا رک دید هدنلیذ ب رح فلوم نکل رد هیلصا یو هکر دلو
 حراش هتسانعم ناوا روند هنیرپ ره ندردامو ردپ هلیئوکس كراواوو یحف ك راح

 راس هدعب بولوا ع وضوم هنسانعم هانک هدام وب هروک هنا كن شم ز هک ربد
 قح نالوا هانک و 3 یاعارم مدع هج زا یدنلوا لامعتسا هلتسانم ررب هدیاعه

 هدابزقا راسو هدنوا نالوا مزال یمرحو قح هد بولوا لامعتسا هدنمرح و
 رب و هتسانعم تخا روند هشادن رق ق ههوحو بوحو یدنا وا لایعتسا هدسا رقو

 كناح ردهنسانعم مئاو هانک بوحو هنسانعم تن روید هن ريق یدنک كنهسک

 هنسانعم قاوا واکمک رولوا ردصم بوحو عا یا بوح هيف .لاقش ا هدهليعت

 نزحو ما یا اذکب ابوح بوح لجرلا باح لاقب ردزب اج ہلیمط كناح یخد هدنو و
 فنص و برض و نفو ردتغل هدهليمط كناح هدرلانعم و رد هنب راانعم تشحوو هودناو

 ول ردو هنوک و ع ولو ردت رانعم تنگتسمو رقفو تقشمو دهحو ردهنسانعم

 ردد آ )حوت رب هدهعی ر رادو رد هنسانعم عحوو دردو یرغآ و رد هنسانعم
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 ۱ ىس هل وقم هفرغو هرطنقو کو هکن یا ابینح ریکلا هشح لاق رد هسانعم كليا

 ۱ © ریمل یدرفم روتوا رییعت زوک هک روند هننراعبنم ناقیح بوانیق وص

 طاها هتمدام تعیره اقلطهو هم شد ید روک نالوا هدخا کرد
 0 وهآ بوس هد هيدا هدهراح مایا ردناب عور هدشزو رکس ( بلا ) رول وا

 ۲ | اذا بولو یلح ءاقس لاقب رولوا تفابد یرد هلیغارییو رالتوا یماق نویقو-

 | تآ زغای رونید هناویح نالوا هایس ینول هلئیتعض ( بلا ) بلخاب غیددق ناک
 ۱ هدننزو تبرش ( بیلح ) ردیدرفم بیلح روند هرامدآ نالوا نطفو ےھفو یک

 ا وصر هدندروب رشق ونبو رد فرز هلتاعف ( نابلح ) ردیسهویم تابنرب

 / هدن ز "زو هنابکر ( هنابلحو ) هدننزو یتوبک ر ( یوبلحو ) هدننزویک ر ( یلح ) ردیدآ

 لاغاص ولدوس رارب هکمن رول وارک ذ هجربارب هلی ران زو رلنو و یدنل وا رکذ هک
 نیا یا ةناکر دنایلح و یویکر یویلحو یک ا 25ا لاقب ردکعد هقا

 2م هدشنزو هیشعرم ( ةسلسا ) ردهقا لاغاص نابسج هکلشب ىي بکرتو

 هبهنسن نالوا هایس اقلطم هدننزو روفصع ( بوبلطا ) ردهدلبرب هدنب رق لصوم

 دوس یراص هک ردهیعالو علا دنع ردنابنرب هدنزو بابلج (بابلطا ) روند
 مسا ند الحا رک و دنا سصای و نیعم هدن زو نسخ ( بلحا ( رد راک دید نکل

 قالطاو دیش هدعب بولوا هتسانعم تناعا هندا نل بلح لصالاق ردلعاف

 دعقم (بلحا ) رددآ عضوم رپ بلحمو ردشغلوا لایعتسا هدخاعا قلطم هلیس هقالع

 ( تاللا ( ردد آ عضومرپ هدننزو ب رشه ( هبلحملا ) یک لسع رونید هاب ہدننزو

 هدنزو هلعافم ( ةبلاصلا ) ردیتواقشمص هکردیسا بالبل یک كنالو كياح
 ( بالصسالا ) هعم بلح اذا هبلاح لاقب ردهنسانعم قغاص دوس هجربارب هللا هسکرب
 هردتسا یا نللا ب ESA لاق ردهنسانعم قعاص دوس قر هیفص بوکح یی هم

 راد هددادغب هدننزو ه4بهح ) دما ) ردهدلب رب هدنع 7۳ كيم ) بلاحلا (

 حاغاو ردیدآ تابرب هد زو رانلح ( نالا ) ردعضومر هدنلخاد هفاللنا

 هلکنا هکردمسارپ هدننزو بزنح هللا هیقوف ءا ( بلح ) رد رکدد ینکلدوس
 هدننزو لیعفت هلن و ( بينحلا ) لی یا بتلح وه لاق رونلتفص سکانو ليخ

 | قلوا تاسوقفو كلیرکو اعون و هدنرردلاب كني لا كوا كنيس ت1
 ندقلوا هدهرو نم تفص یرریکس كن رلقایا غ بت هيج که ردهتسانعم

 قحآ قرهیلوا قیشب آ ینلارا كنغایا کیا كتآ لاح بیتحم لوق ىلع ردنرابع

 ندنسهدیج فاصوا كنمسق تآ رونلوا ریبعت قحا یناتص د هغلوا ولنا

 | ندلاثم ٍكولّوم رونید هکلیرک | اعون نالوا هدنر كجا کیا بح ضعبلا دنعو

 نوکترس یعاشا اس ناتو :دینبم هنغیدلوا ساو ردصم یک بینجم دو یوکس

 یران
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 هنرت آ وشوق ندیک هشراپ ندروفوارپ هلیوکس كمالو یحف كناح ( ةبللا )

 رولک تب رلح یج روشد هرلتآ نالوا م ندفرط ره نوحا شراب و رود

 موسم هلس رابع ةي بوا لک نم قابس مگ لیخو هد را هست نالوا تسدرد

 | تر کتب ترور هک تر تک )|
 واج اذآ موقلل لاش اک ندهرابع لصا هروک هننایب كراس رد رطصم ه رابع هلغل وا

 هدهرباس تاهما اعقاو ردشلوا طقاس یالک یاب اوبلجادق ةرصنلل بوا لک نم

 هنسانعم تناعا هیلاح بالحاو كکرب سان بلح نکل ردتش رزوا موفرم ْناونع
 ندرلن و هبلح هلغلوا لمعتسم هدتناعا قلطم هروک هتنای كساسا هدعب پولوا
 نوجا شراب هدعب بولوا لقتنم هنسانعم نغیب ندنسانعم متاص ینعپ مسا ذوخأم
 نالوا عقمو نالک بوشوف يک دوس نالیغاص نوجا تناعاو ترصن كلذك
 بلحا ةیامنلا ىف لاق اک ردلکد دیع الصا قلوا لبعتسم هدرلیراوسو هدرلتآ

 لوا یانعم ىلوق قابسلل هدنروص و ةناعالاو :رصلل اوءعقجا یا اویلع-او موقلا

 هیراوس یاثو تا لیخ یکلواو رولوا شلیا ریخأت ما رق .بولوا .یجهع
 قح لصا ردشلوا طقاس واو ندنسهرابع بوا لک نم دوخت رولوا فورصع

 موقرب كلذك نوحا شراي هبلح هلغلوا پوا لک نمو یابسلل مک لیتو هرابع

 رولوا كيد روند هرلیراوس نالک بوششوق ندفرط ره نوصا مدراپ هیهلبقو

 هاچ لاق دحاو هجو نم جرخالو بوا لک نم قابسلل و لیخ هدحایصمو
 لع تعج اذهلو دبیلح ینیعع یهو لیحخا رخ 1 ی یا ةبلحلا رخآ ف سرفلا

 موسس ود روند هد هننادیم یشوق هبلح هدساساو ردهموسم هلی رابع تب الح

 هددادغب و ردیمسا هرد رب هد همای هبلح و رولوا زاجم هلیسهفالع لحم و لاح هلغل وا

 هع رح ( ةبللا ( ردن وستم ها روا یلحا دع ن منلا دبع ندسدجم ردبدآ هل رب

 هن هبردص ضارما ردیعا هلغ نانلوا قالطا ی یو هنو یون هک رب هدنن و

 مفان هنعاجوا هناثمو رکجو هقراو هنرلتلع ریساوو وبر نوکتم ندیغلبو لاعسو

 وند هکتار هایش صالاخو ردیدآ هعلقرب هدنع هبلح و ردرتالا بی هدعاج تیوقنو

 هکر دماعطرپ صوصح هنب رل هسخ وا كرف نا وسن گرو د هب هات رف و روئید هبلح

 هدننزو جوع مث عو ردیسا رع رش هباحو ردا حط ا دوس ییامرخ

 ندددع شب یرللادو هیش هنجاغا قام" رارید نوبکب هدیسراف ندنعاونا نکولدس

 هکر دیعسا داعق ره" هبلح و رردا قالطا قمرب شب هدیکرت ندبسو لوا هدایز

 افنآ هکرونید هبهشرف یخدوب هلنیتعض ( ةبللا ) ردقلیلاچ یرلکدبد نوک هدیکرت
 رکذ هکردیعج كنهبلح هدن زو بلاتک ( بالا ) ردیماعط هسخ ول نالوا رک ذ
 هنسانعم ملا دالوا رونلوا قالطا هرلهداز هج وعو زرد هنسانعم تاعاجو یدن) وا

 دراکیب و كنهم زایآو كنبوق هلیعف كناح ( بلاولا ) رداکد عومس ىد رفم ارهاظ
۳ 
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 یشید یرهقان كنهسکربو بلطا ىلع هناعا یا هبلحا لاقن ردهتسانعم كلا مدرای

 | قمرغوط كشوک كکرا بالجا هلیج هکهتن ردهنسانعم قمروغوط كشوک
 ك با تدلو اذا بلحا لاقي اکانانا هلا تدلو ادا لجرلا بلحا لاقي ردهتساتعم

 | یشکرا هو یعشید هتسوب كرلءود یتعی تبلحا ما تبلحا مهلوق هتم و اروک 4
 ۱ یثید كنسهفا رداعد دن هدندنع راضعب تلحالو بلحال هلام مهلوقو یدروغوط 9

 مالک هدندنع رضعب و ردکعد نوسلوا رخ یو مقع بویلوا یرالود كکراو

 ۱ ءام یسهلک ءال یلوا هروک هلوا لوق هکر بد حراش .ردانعم یو هحوب روم |[ 2

 لمه رو زم بیکرت هلغلوا هلقتسم ةيفان هروک هب ینا لوق رولوا دنک ات یهیفات 3
 ا أ عد ردراو یلج هلو یلح هن كنالف هکردسبع هلا لج هبت ینظفل ءامو رولوا
 ۱ لا ةبوللا ) رولوا ظوفحم ندرادها روم مالک هلهجوو ردنکع یدقلوا هیاکح
 ةب ولج یا بولحو ةبولح ذَقان لاقي روند ه هقان لاغاص هلیحف كرلاح ( بول او

 لاغاص هکهبولحو بلاح یا بولح لجر لاقب رولوا هنسانعم بلاح بولحو
 هنعجو دحاو ردلکد صوصحم هنیدحاو نّوسلوا نخ ك رکو هقا درک روند هناویج

 هنناب كحابصمو هليعض كلاح رولك بلحو رولك بئالح يجو رونلوا قالطا
 | بوکر ررید نالف ةبولح هذه هلیقاللا ءاه هنن رخ آ هدنروص ,یتیدنلق مسا هروک

 بولح ةرجاهلاقب روند هترارح ناراقح رت ندندب بولحو یتا یک هبوکرو
 ( تویلطاو ) هدننزو ةابكر ( ةايلطاو ) هدننزو هنارکس ( ةنابللا ) قرعلا بلح ىا

 ةایلح و ةناباح هان لاقب روند هیهقا لاغاص قوح یدوس هدننزو توکلم

 لعف نالوا روصقم" 0 GE هکر ید جزنم نل تاذ یا تویلحو

 هناکرو هدنس هک هنابلح و ېک ةابکرو :ايلح ردشلوا دراو هللا ءاه هدتفص یزو
 یک رک می ةنابکر ةنابلح ةقان لاق ردشفلق هدایز نوجا هغلابم نونو فلا هدنس هلک
 ( ةلعلاو ) هلرسک كنات ( ةبالحلا ) ردهقان رارب هک یک یکرکو لاغاص یک

 هل رک كمالو كن ( بلا ) يحق كمالو كن "( ةيلعلاو ) هيض كمالو كلا
 جوق ليف كمالو ىمض كنا ( ةبلعلاو ) هلرسك كمالو ىمض كن" ( ةبلعلاو )
 ناتلک ( تاللا ) روتید هنویق ندیا روهظ دوس زارب هدنسهم هوا ند نم روک و

 دقیقا درد لوا زرا وط اتداع هکروتلوا قالطا .هماشخاو حابص هدسنزو
 هننروف دارم هک رونلوا قالطا هنوک ولرومتیو ولتوطر هدننزو دادش ( بالا )
 .  صوصح هبلغت وب بالحو یدن هيف ناک اذا بالح مو لاق ردقجهلوا نمگیدید
 ا ]أ وصورت هدتزو لعفت ( بلا ) ردنداهقف باللا دمت نب دجاو ردیسا كسرفرب
 || اترع هندب بلح لاقیو لاس اذا قرعلا بلح لاقب ردهنتسانعم قعزص ,یسهلوقم
 1 رده ها ا ( بالحم الا ) الاس یا هوقو هع بلح لاقو هق ع لاس یا ی
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 جار هلیعص كفاق و یف تكناح ناطقیح و روند هنس هب وا ناطقیح هدنزو هح رحد

 ردزناج هلنیتعفو هلیوکتس كمالو یحف باح ( بلا ) روند هنککرا كنشوق

 ابلح یعارا بلح لاق ردهنسانعم قغاص دوس هدشنزو باتک ( بالطاو )

 عافتا هل دوس هیسکرب و نالا نرم ع رلایام زسا اذا لوالا بابلا نم ایالح و

 اذا هقانلا وا ءاشلا هیلح لاق رد هن سا نعم كليا نييعت راوط لاغاص نوجا فلا

 كبلاح گرو وا لامعتسا 2 اهم قمر وط وا بوک ۳ رد و امل هلا لع

 ةدننزو د وعف بولح و تاحو هنکر لع نل اذا لح.رلا بلح لاش رديه

 موقلا بلح لاق یک دوس نالیغاص ردهنسانعم كکرب بولک ندفا رطا. سان

 یا الح تب رش لوقت ردل وعفم یعع روند هد وس شلغاص و یدنل وا 3 هک دن

 تیابح توی وا هر رقم ةفولعو هنیعم هفیط و ند هیاود فئاظو بلحو اول اا

 بلحو نيلسملا قاذه مهل وق هنه و روش وا ریبعت قلغعاص هد رج الطصا هکر ول وا

 ن رهم نددقلاع هکرید ح راش ردیعا فو رعم روش رب ند هیعاشد الب بلح و مهفایسا

 یر ره یدیاراو یلغوا ج وا مات صحو هعدربو بلح كن هسک مات قیلع ن ضیح

 A کیا نداعا ر ول رم رهس هن بلح و رلیدلیا اسم هل رلوسا و اش ره وب

 رول واردصم بلح و ردیعما لحرب هدرصم ةه رهاقو هب رقر و هیحاترپ هدماش و ردبد آ

 د وسا اذا عبارا بالا نه ایلحگ رعشلا باح لاقت هن_سأانعم قلوا هانس جحاص

 هباق قح هغاص دوس و یدنل وا Er هک هت رد .ردصم هدننززو باک ( باللا (

 ردب وسنماک | الحلا دجا 8 لع ندنن دحم رونل وا رعت قاصوصو كلوک هک ناتو

 هدننزو ربنم ( بلحلا ) ردهنسانعم قعاص دوس هدننزو لاعتفا ( بالتحالا )

 ه دوس شاغاص هدنزو ریه ) تیلطا ( روند هک وک قح هغاص دوس یدو

 ام رخ وهلوا شمالوا ریخته یی زونه هک رونید هد وس شلغاص ەزا لوق لع روند

 (ةيالحالا) یرط یا بیلحت مدل اش رونل وا قالطا هناق هزای و رونل وا قالطا هنيا مش

 و هنسانعم كمردنوک هتل ایع لها بوغاص د وس هداعرم هسکرب هلی رسک كنه زمه

 ردیسا ید دوس نالیریدنوک هلهجولوا هبالحاو رک ذیساک ردهرم ءاتب ردصم
 ( بالح الا ) روند ه هی نالق بوت رآ هرکصندقدنل وا عمو هم ولط دوس لوق ىلع

 رد هنسانعم كم ردنوک هنلایع و لها بوغاص د وس هداعم جدو هلل رک كنم ریه

 یعرلا ف وهو هال بلح نا وه و ةبالحاو اب الحا حال بلحا لاقت 1 هبالحا

 هک ناغاص دوسو هبلصل هل امهلع> یا :اشلاو ةقالا هبلحا لاب ردهتسانعم

 ۱ لوا



۳۰۸ 

 رطذا بقحا لاق زد هس انعم قلوا سات بولیسک یسهلوقم هیطع و هفیظ و و

 ع و رن صوصحم هات ب هدننزو باتک ( باقلا ) سخا اذا هربغ و

 رولک بقح ج راردا قیلعتو دنناکا ینراتایلح بوناشوق هن رالب هکردقاشوق
 هکلساو هیا لوشو روند هضاب نالوا ادیپ هدند كغنرط باقحو هدننزو بک

 غاطرب هدنتالو ناع باقحو راردا دنب هنلب كراموصغم نوعا یفدرظن هکرونید
 هلوا ضایب یراق هکروند هنکشا ناب لوش هدشزو برقا ( بقحالا ) رددآ

 هک ندنرانج نیبیصن بقحاو هلوا ضایب یرب نالوا رکذ یرلکدد بقح دوخای
 ژلیدلیا عاقتسا عرک نآرف ندنرلتنح لسو هيلع هللا لص مرکا لوسر بولک
 ردوب یرلبسا ردیورم یراقدلوا رفن شپ رلینج لوا هکرید مرم ردیعسا ینجرب
 ردبقحا هصاب هصاش هدنززو سخ سم هلل دن دشت تنیس و یحف كەم یاخسخ

 یا هدزرط قادوق هک رد تنسف ی راک دید رکا هدنزو هتک ( دیقطا (

 هک ا دواهو نالا اقلطمو راردنا عضو هنفرط هسک | تطح هود بوردل وط

 ( باقتحالا ) نوسلوا هنن راسو ج رخو هبکه رولید هپ هنتسن نانلوا دنب هنس

 لاقت ردهتسانعم كمروئ وک بوبالغاب هنیقح هنسهسک ا نالاو دواه هدننزو لاعتفا
 بونلک و یک هبکه ی هنسن ریو هلمحا تتقوا لحر رخوم یف هدش اذا "یشلا بقتحا

 هتسانعم كلبا راخ دا و هلقحا اذا مالا بقتحا لاق هنمو ردهنسانعم كمروئوک

 راسو مدآ هنس هسکا هدننزو نسحم ( بقحلا ) هرخدا یا هبقتحا لاق ردلمعتسم
 روند هب یکلت هدنزو مرکم ) بةحملا ) هنسانعم فد رونید هک ار نالآ هنسن

 ( باق سالا ) یدنل وا قالطا نوهکیدش ود هنس هسک | ج وک هد هیداپ هنسانعم بلعت
 ندنامز هیرممک كناح ( ةبقلا ) هرخدا یا هبقعسا لاق ردهنسانعم كليا راخدا
 بثع رولک بقح یمج ردهنسانعم هتسو ليو روید هتدم تقومو .دودحم ريغ

 هنسلوا نك اس كلب نسا هلیعح كناح ( ةبقللا ) هدننزو بوبح رولک بوقحو هدننزو

 دوخاپ رود هلی ناسکس هلنیتعض ( بقطاو ) هلی كناح ( بقا ) رونید
 رد هتسانعم هتسو لی و ردهنسانعم نامزورهد قلطمو روند هرثک | ندلی ناسکس

 نلفا رولک بقحاو رولک باقحا یج هنسانعم لوتس روند هرااب لوق ىلع

 ةنسلاورهدلا اذكو رثك | وا ةنس نونام یا بقحو بقح هيلع یضم لاقب هدننزو
 | ن ةقارس هدننزو ءار ( ءابقلا ) بقحاو باقحنا هيلع تضم لاش و نونسلاوا

 7 و داوه ید روید هاتف هایشقرا لوک و دیس یسرف كسار
 کیا عی هیلیا ناعل بارس اعاد هدنرلروکوب یکیاو بولوا شمقچ بولیرپویس یک
 قآ هدنطسو لوق لع هلوا ردیا ناعل یک بارس ندوریک هلغلوا نیلا یرلفرط

 | ( ةبطقلا ) ةيليا ناعمل یرارب راسو قاریوط لوا ندوریک هلغاوا قاریوط قاربو
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 ہل رسک كناح ) بظخطا ( رونبد او هلص وح ی و وتو روید فک ابو

 دیدشتو نیتض ( هبظلا ) ر وند هيس بضغلا عیرس نالیراط كاپ هدننزو فعه

 بضغل ا عي رس هد رازو هدننزو ین رج ( ینظحاو ۱ هدننز و نریطم ( بظاو ) هم اب

 ىلع هنسانعم رهظ روید ههقرا هدننزو یرفک هلنیتعض ( یظلا) روند هیسک

 یظح هل وکس كنو و يع كناط و تكیاح ) ینظا ( رود هبد و میت لوق

 ES هب هکر کج كک را هدنن زو ذفنق ( بطنطا ) رد هتسانعم

 ردکح و رب هییشاکا دوخاب روند هنع و نالوا نوزوا كنآ لوق لف ر هک وا

 كفلاو ىعض كناظو كناح ( ءابظنلاو ) هل یحف كناظو ىمض كناح ( بظنملا )

 هدنزو روز ) تبوظنلا ۱ رد هنسانعم بطنخ هلیحف كناظ ) ءاظنلاو ( لدم

 زعارب هجوک هشبا الصاو بولوا نامششو یریا یسهدوک هک ژونید هنولاخ لوش
 قالخا دود رم" هدننزو پاس ( باظنلا ) كلوا ناراقو هدننک نا ها ندنلاو

 یسهدرک رم دل رلیح راخ یسعقفلاو ر٤ ن باظنحو روند هرودو نالوا جا رتما یو

 ردوسنماکا روم صح کرد: فرط نا دزو دچا سقفو یدا فرح
 كلبا دب مک بوکح یک یکرک یشیرک كلي هدننزو هجرحد ( ةيرظا )

Eقمردلوط و اهربت و دشاذاب هسوق تب رظح لاق رونل وا رییعت قمروق  

 قلوط هدشزو ج رحدت ( برظحلا ) ءالم اذا ءاقسلا برظح لاق رددنساتعم

 رربد لجرلا برظح راب عو "التماف ء الم یا برظحف هب رظح لاق رد هنسانعم

 ( برظعلا ) هدر كجد یدلوط هلا مشو ماعط دوخاب هلوادع ینورد كنالف
 هک هقلا دن دش هنيا یوقو رونید هناغرواو هبا شو کم هدننزو مرضحج

 هدننزو هج رحد ( ٌةبلظا ) رونید ه«یشک هلص وح ی راط قلخو رونلوا قالطا
 كناح ( بقا ) اعیرس ادع اذا لج را بلظح لاقب ردهنسسانعم فلج هلت رم
 ییعب مور ندنرب نیکح نالوق لصا و کرو هب ال وق لوش کف كفاقو

 نالا هکرونید هنالوق ,لوش لوق ىلع رولیکح ندنغلارا كنالوق لصا رک ذ
 هنن الا كنهود ید بیارب هقشب ندنال و لصا ی خ٣د رونل وا دن هنن راف كنهود هلکن آ

 هب و رلیا نالا ید هنیس كن هود هک ات رارردشالوط ندنف رط یرلقایا چ بونلغب

 یساشاف بوصاب ینرک ذ كنءود نالوق نالوا: رک د رولوا ردصم بفقحو هیهج
 لوبلا هيلع سسعت اذا عبارلا بابلا نم ابقح ريعبلا بقح لاقي هتسانعم كاج وک

 لاعتسا هنسانعم ۳ ست هنس راسو رومی و هلی ىلع بقا عوقو نم

 هنسانعم قلوا ىلاخ ندنا زلف ندعمو ستحا یا هربغو رطلا بقح لاش روثوا

 یرلک دید باقح بقحو "یش هیف دحو اذآ ندعلا بقح لاقي رول وا لامعتسا

 روغی ید و هل سک كنمزمه ( باقحالا ) رک ذیساک رونید هنغاشوق ناوت
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 ۳ | باسع ن دیسا دبعو رديخش فوڪ ةبابش نده لاجر یدلا باطح
 ۳ ال لتح یدجا ماما باطلا نوم نب ها دبع و ردندنرلب رقم قاع باطلا
 ردهخشلا بحاص یفاشلا هیقفلا یزارا باطلا لا دبع وا و رد يخش
 قرف ییدلیا عاقسا ثیدح هکرد هه رب هدننزو هبرشم هيف كيم هحشم و

 ردنایسادسلا بحاصو ردهلقشم ىن التایفیکو ناطواو لاوحا كلخحاشم رفت یا
 ( باططا ) ردرلثدحم تاوذ نانلوا رکذ ردهخ ن رب لقشمیئایس ادس دیناسا یخدوب

 قعادو رولوا رعت زوک هکردق هش رب قج هقآ یوص. یغوبح هعصا هدننزو باتک

 نالوا ممفنه اساسا نکل رد ردصم یار لعو مسا لوق لع وو ردهنسانعم

 ا وو تاك باطحو هدننزو برش رد بطح رد صم هدانععو

 مرکلا بطح لاش رونلوا قالطا هغوبح قجبادوب ردق هزوک نانلوا رک ذ هدننزو

 مرکلا عطش نا باطلاو كفلّوم سب هاطحو همرک بطح عطق لاقیو ابطح
 نا ارز رولوا هدلیوأت ءالا هيف یرح امدح ىلا یہ تح عوطقلا مرکلا لوق
 ةفاضا لوأم هلبالومةملتیم ماقلا بسح و ردصمیسهک عطش هلفلوا هب ردصمقرحا
 نایازوا یکاکتو یسهضا موزوا ( باطعسالا ) رولوا ندناب فوص ولا ىلا ةفصلا

 نا جاتحا اذا بثعلا بطعحا لاقت ردهنتسانعم قلوا ج اتم هغعادو نانرالوق

 ( بطحالا دە هد كج هسک نوطوا هدنزو رمنم اا ) هيلاعا عطقت

 موتشم نسروغوا لوق لع روند هيسک لو رهمو قیرآ تیاغ هدننزو برقا
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 جدو هدننزو فتك ( بطلا ) رونید ءايطح هدنن وم رونىد PEED EES لرابم او

 قاجوقرب هلیحف كناح ( ةبوطلا ) روند هب یشک نالوا لوزهمو قیرآ تیاغب
 یشرقلا یزعلا دبع نب بطیوح ردنداعسا هلیس هینب رغصم بطیوح روند هنوط وا

 لاش روند هب هود نارلت وا تانک یروق هدنزو بساتم ) بطاعلا ( ردن دی اه ا

 ردنطبرب ندب ع هبطاح ون س الا وشلا لک ات یا ةبطاحم هقالو بطاح لج
 ردند آ عضو رب هدننزو موصیق بوطیح ردهردرب هدنع_ هدننزو ریما ( بیطح )

 ید 2 طمع که رو جن سام لوا ناط شاعم هفتو مع لد رطل )

 ( بظلاو) هدننزو دوعف هللا هم یاظ ( بوظلا ) هلا همضم یاخ رد هیانعمو
 لجرا بظح لاش ردهنسانعم قلب قیساق نیراق بوروعس یک یکرک هلنیتعف
 هنطب التماو نمس اذا عبارلا بابلا نم ابظح بظحو يناثلا بابلا نم ابوظح
 رونید هیسک شمالخب قیساق نراق بورومم هدنزو نیمطم ( بیظحاو بظاح | )
 ) بطظحللا ) رد هبطح قوم روند هرودو كوي یراق هدنزو تففک( بظلا (

 لاق و نیطب رصف یا بظحو بظح لجر لاق ردهتسانعع بظح هد زو لتع

 لاو روشد ه یشک دندشاو ظیلغو شاراو هدنکو هبظحو ةبظح هاما
 سس

 umm erx ا

 هنگ او
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 كمك هلو تشردو برص هلیبسح قلوا بيرق بویلش و لو زود نالوا قارا

 ( ةبرضطا ) بيرق نزح قیرط یف ذخا اذا لحرا بط لاش ردهنسانعم

 مکحم دوخاب یاب مکح بوکح یک کرک ینسهلوقم شیرک و پیا هدننزو هجرحد
 ( برعلا ) هلتف دشوا هدش اذا هرتوو هلبح تبرضج لاق ردهنسانعم كکو

 ءولم یا برضحم ضوح لاق روند هثیش زیرلو ولط اقلط هدشنژو ج رحدم

 هجاغا نانلق هنیمن نوا قفای شتآ هلیصف كنرلمهم یاطو كناع ( بطلا )
 كمردکر ب نوطوا هدشزو برض ( بططا ) رولوا ریبعت نوطوا هکروشید

 هسک رخآ و بطلا عج اذا یناثلا پابلا نم ابطح لجرلا بطح لاق ردهتسانعم

 .بطح لاقب ردهنسانعم كمروتک نوطوا اکا دوخاب كمردکرب نوطوا نوجا
 بطح لاق ردهنسانعم قاوا قلنوطوا ریرو هب هاناوا هل بطلا عج اذا االف

 رووا لامتسا هنسانعم كبا تیاعسو هی یهسکرو ایطح راص اذا ناکا

 ردشم رونک بوروشوبد نوطوا هبلاوالثم ییدلیا تیاعس نوا رانداقیا هک ایوک
 هیعاس قیرش لوق [ بطا ةلاج ] هک رد حراش هب یعس یا نالش بطح لاق
 هینک وب و ردشش وا قالطا تطح هب همی هلیهح و هراعتسا رد هیانک ندکل هماع و

 مهرصت اذا مهلبح ف بطح لاق رونلوا لامعتسا هندانعم كلنا تربتصز و ددم

 یرلنوطوا کیدروشود یدنک هلرللوا زجاع ندکمروشوب د نوطوا رانا هک ایوک
 هدشزو لاعتفا ( باطتحالا ) ردشلیا تناعاو ددم هلکلیا دن هنیرلیا كرانا
 راوطو بطلا عج اذا لحرا بطتحا لاقي ردهنسانعم كمردکرب نوطوا

 بطل ا قد یر اذا ریعبلا تطتحا لاق ردهنسانعم كليا یعر یراهدرخ نوطوا

 هیاع بطتحا لاقب رونلوا لامعتسا هنسانعم كغك و لابوو مرج هدننض هدامرو

 بطتحا لاق رد هنسانعم قمرابوق ندنکوک یباغا روغی و بجا یآمالآ ف
 لاق رونید هری قلنوطوا هدننزو هبیع ( ةيطملا ) رجا لوصا علق اذا رطلا

 رب رسک كرمه ( باطحالا ) بطلا ةربثک یا بیطح ناکمو يطح ضرا

 نوط وا ( تبطالا ( اط ناك اذا ناكا بطح | لاق رد هنساتعم قلوا قلنوط وا

 هنسانعم همالک یف طاح را رید لیل بطاح وه رلب عو رونید هیج وطوا ندا عج
 ینیدلا هسرولک تسار هل هنلا هسک نروشود نوطوا هدنسوک ارق هجګ یني
 ردنا هوفت قا هسرولک هب سیایو بطر هناسا بودا مالک طلخ ید و کک

 هدنزو دادَتشس( باطخا ) ردنداهتا یک یل ی تا رداسا او

 یعرب یا باطح ریعب لاش دوشد هیهود ندا یعر یرهدرخ نوطوا اعاد
 رد روهشم سراف برعلا نیب شنح ن باطح ردندیماسا باطح و بطلا قد

 کی فسو و رد هلا همح یاخ و لوق ىلع ردن دیاحا ٹراللا نا پاطح و
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 ا و ده دا لا ن ةدرپ ردنداتما نیصحو نسهیلوا
 ردیدآ هلق رب هدنع هلیئالث تاکرخ كداص و ىحف كناي ( بصح ) ردیدیفح

 یتسنیک یعز كنب رهوج هسخو ليال تاکرح كداص هن رونید یصح هدنتبسن

 هل لوا مازتلم یصح یرهوح هکربد ح زاش ردلکد رص هغلوا هلیخف داص
 ب هقسشب ندنوب رلیدلیا صیصتت یرلرتاسو دربم هکهتن ردصح* تحف هدندنع
 برم بصح و ىنا ردفخا هعف هنلا لرل لوا لئام هفیفخم ناکمالا بسح
 میهاریا نب ةغیاتلاو رورقم نب دیعس ندد ردهعاقرب هدنسهکلوا سادنا هدن ژو

 قمقح نابن ھل ہہاط ء یشوق نيج رکو ک هد زو لعش ( بصحاا ) ردنداروا

 ( بصاحصلا ) بلا بلطل ءا کلا لا جرخ اذا ماج لا بصح لاش ردهنسانعم
 ( ةبرصجلا ) ءابصملاب اومارت ىا اوبصاح لاقي رد هنسانعم قمش ۲ یشاطا لغح
 7 هبرصح هب لاق رد هنسانعم قلوا مث هل و لیح هلیسهدایز هدنزو هحرحد

 یرسک كناح ( بضلا ) رونید هغاربط هدننزو ج ربز ( بلصما ) لو قیض
 ردا روهظ هرکصندقدقح قوا هک روشد هنزاوآ یی هلیوکس كنهمحم داضو

 كغاط بضح و رولک باضحا ییج ردزناج هد هلیعض كناح رونلوا ریبعت یدرکح
 دوخت هالي عون رب هیرسک و يصف كياح ( بضحلا ( رونید هنس هروب ندنفرط ر

 روند اا هحا دوخاب هالي یآ لوق لع هلوا میظع و یربآ هکروتید هنکک را

 هنس روج هنسرب ردق هجوشود ییا كنهراقمو ثنخ رج ییوق هلیحف كناح بضحو

 دا لا را 3 1 افا كحنود هراقمای خ رح ولفرط کیا١ كلرکت كییاو روید
 تسر اذا عیارلا بابلا نم ابطح ةرکبلا تبضح لاقب روند هتسعلیا بو ریک

 قرطلا يضح لاقت ردهنسانعم قعوط كباپ یشوق یرلکدید ندهر قازودو

 تعاسرد نکرول | ی هناد کهدقزود ینعی ةبلا رفن اذا اعیرس هذخا یا ندهرلا

 یشتآ بضحو ردشوقرب هیبش هنشوق رازقو صوصخم هیهکم ندهر یدنوط بوباق
 رانلابضح لاقب ردهنسانعم ق نوطوا هشت آ دوخای كمردنل ولع بو ردشت وط

 الیلق و هلنیتحف ( بلا ) بطلا ابف قلا و اهعفر اذا ىناتلا باسبلا نم ابضح
 روند هغو ر وطو هنوطوا هک ردتغل هدنتسانعم بصح زوئلوا ناکسا یداض
 هشت آ دوخای كمردنلولع بوقای شتآ ید و هلک كنءرمه ( باضحالا )

 یوقو بطلا ايف قلا وا اهعقر اذا راثلا بضحا لاق اب قك 1 نوط وا

 نداروا ییا هلغااق ندکع ود بوشود هنغلارا كراجاغا لا كلرکت ىيا كدخرح
 e لا تر 5ا: لح زا بضحا .لاش كليا در هنسا ۳ تو

 رعسص رونید هبکسوک كجم رچلوا شتآ هدشنزو ربنم ( بضحا ) ءارجم ىلا
 هدننژو لعف ( بضعلا ( هنسانعم لقم رود هب و وأت قحم رب واق تا و هنسانعم

 قارا
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 شتآ و هتسانعم بطح روند هوطوا بصحو هرزوا ذوذش كنو هبصق

 ږونلوا نیبعت قرتوط هکزوند هب هنتسن نانلوا انلا هشنآ نوا قق بوشتوط
 هلیسودنک الا رلوا بصح بطح لوق لع نوساوا هتسن راس نوسلوا نورا

 ) هاصطا ( روشد هنسع ود ندا كشف کا بصح و هک دعای بوش وط ۳

 ( دیصلا ) یک هبصق رد هبصح ید رفم یک یصح روند هن رلشاط لقح هد رخ

 ضرا لاقب روید هرپ قلشاط لقح هدننزو هرصعم ( ةبصحلاو ) هدشزو هحرف

 لقح هلیئوکس كداصو یصف كناح ( بصذلا ) ءابصلا :ربثک یا ةبصحو ةهبصح
 هربوءابصل اب هامر اذا لوالا بابل نم ابصح هبصح لاش ردهنسانعم قعآ یشاط

 نده سکرو هيف ءایصلا طب اذا ناکلا بصح لاش ردهتسانعم كمهشود لقح

 یو اذا هبحاص نف بصح لاش رد هتسانعم كليا ضاعا پولوا ناد رکور

 ناکلابصح لاق ردهتسانعم كمهشود لقح هرب هدننزو لیعفت ( بیصخلا ) هنع

 اذا جالا بصح لاش ردهنسانعم قمویوا بولاي هدلحم ما بصحمو هبصح ینعع

 هکر ديل و هردرپ هدننیب انم هلا دم کم کم اه دیش و مظعم بصحم و بصعاپ مات

 هرکصندک ددیا تحارتساو تماقا یرادقمتعاسرب ج اج دن آراقح هعطبا یبوا رب

 هل لوا و هيلع هللا لص مرکا لوسز ترضح رارولوا هج وتم ههم رکم کم

 رازملوا لزات هياروا جاج الاح هيلع ءانب راپدلبا تنس هما نکل بولوا لزا

 هج رک فلوم هکرید حراش ردنرابع ندلحم قح هی آ تارج هدام بصحم لوق لع
 روند بصح ید هروب زم لحم هقیفلا ف نکل یدلیا سر هلا ددر فرح یو

 ردندنظفل ءایضح ید لح ییا ردمزال قلوا لو هنسانعم واو ددر فرح سپ

 ردهنسانعم كلبا ضا عا بوردنود زوب ندهسکرب هل رسک كنەزه ( باصحالا )
 هنفا رطااپ هنسوریک هلیغایا نکر دیک بوشوقو لو اذا هبحاص نع بصحا لاق
 اذا هریغو سرفلا بصحا لاقب ردهنسانعم قمرواص بودیزوت رشاط هدرخ
 هب هجک نالوا هدنقع قیرشت مایا هدنزو هر( هبصطا ل ) هبرح ق یصذا راثا

 بوردلاق یرلقاربط هکدسا هکرونید هلیددش لوش ( نم رونلوا قالطا
 رونل وا رببعت بد اب رونی هن روش زوط ولطو راق ؛درخ دوخاب هرواص هاوه

 لجررپ هدننزو هبصق ( هبصح) هریدتزوط بوکود ولطوراق هکرونید هباه" لوشو
 دیشح یغای ندنغلقوغوص هکروند هدوس لوش هدننزو فدک ( بصلا ) ردیسا

 فا رطا هدلاج و نسح یرلنا وسن ردي دآ حض وم رب هدنع هدن زو ریز ( بیصح )

 * لورهف بیصطا ضرا تلخد اذا * ءافرظلا نيب هيلع ءان رد راهشاف هدالب

 هل و ره هل | مات باتس نامه هدک دتبا لوخد هنساصف بیصح ىع ردرب اد لثم یالک

 یرللاج ریکتخم حب ةتفرک كن راناوسن هکقاپ هجورخ هفرطرب بودیا یشم كردپا

 سس دیس
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 ۱ سا یا هبسح لاق یو ا رابشسا و هاخو و هفرعت اذا ان الف تی

 رد هبصح ید رفم هتاف هراچ رود هراشاط هدننزو هر ) هبصطاو ( نتف

۲ ۳ 

 ۳ یی صبا ا ییدتوط تندبکرهدننزو باشا ( باشت ا]
 ندکلیا هذخاوم ود كدسا هلوش نوجن یثیا وش دار هک ردهتسانعم كلیا
 باسشحا و ردیدانعموت هدلب بستم رکنا یا هیلع نالف بسنحا لاش ردن رابع

 باوئو رجا ندلاعتم یادخ هک ردهنسانعم كليا تافو یدالوا وب كنهسکرب

 تافو یدالوا كحوک و ارییک تام اذا اتن وا ابا نالف بستحا لاق ردیا دیما

 قحا هدنلباقم هللاخدا هصالخا دادع لع ريخ رو روند اطارتفا هطزنفا هسلیا
 لاش یک كلا انب عماج رد هنسانعم كل ازاین و اضرو باوئو رجا ندلاعتم یادخ

 حض وو برشمای ینلاح كن هسکربو هللا هج و هب یون هدتعا یاهللا دنع ارجااذكب بستحا

 اذا انالف سنحا لاق رد هتسانعم قلوا هدندیق فوق و هللا رابتخاو ناعما یروطو

 قمروط ورک ندنآ بودا لوبق یې ند هنسن ینیدلوا عونمو یهنم و هدنعام ربتخا

 ردکعد باسح لها هدننزو یاتک (ییاسملا) یهتنایا لحرلا بستح | لاقي رد هنسانعم

 نیلافو هزب نیلاق هدننزوربما هللا همم نبش (بیشلا ) ردند یاسلا لیعسا ندو
 هبیعازو و یک بنرا روند هاش وط هدننزو رهوح ) بشولا ( رونید 4سال

 یرلنای کیاو روند هراوطقیرآ یللب هجناو روند هبکلت كکراو یکلیع رونید
 قانیواو كا نالوا هدنسهعکلب كراوطو رولوادض هلکد هراوط شمرابق بولوط
 كرا وط لوق ىلع ردد وب كنسهیکلب هلل ردل اب هد رب یدک كتسوک هکر وند هنر

 دوخای رولوا هدننپ یردلاب هلا ریکس هک روند هکیک نالوا هدنزو جا كنغن رط
 كردلاب هکز ونید هکیک هدرخو هجا لوش یک کیک كردلاب هکر وند هکیک قمرب

 دوخاب رولوا هدنن یهاک رارق كغن رط هلیح وا نالک یرغوط هنفرط قلیغاقو

 هدنع و ردهنسانعم تعاج ردیدآ لحرر بشوحو روند هنکیکی یک كرا وط

 ماوعو بشوح نب فلخو بشوح نب رهشو ردیعما تلایاو هارب ینعب فالحمرب
 ( باشتحالا ) ردهنسانعم تعاج ید وب هل اه ( هبشوطا ) ردرلئدم بشوح ۷

 ( باشحالا ) اوعمحم اذا موقلا بشتحا لاقب ردهنتسانعم كکرب هدننزو لاعتفا
 كناح ( ةصحمللا ) هبضغا یا هبشحا لاق رد هنسانعم ققلراط رک تكنءزبه

 هد رخ ع ول رب هدننزو هح رف ( 2 شاد را هل وکس مو یحف

 هجهخرس هدیسراف رونلوا ري بعت قما ريق هدیکرت ردیا روهظ هدند هکر درا هج ویس

 یزم رق لوپ لوب ردا روهظ هدرلهتسخ انف ضعب هکردراو یعونرپ كنوبو روشید
 بصخ لا رد هکر ش ءهراقح قماریق ( بوصعلا ) ردلسا یضایب رولوا هایسو
 (بصخا ) اعم ممک ابصح نالف بصح لاقیو بوصح وهف لوهجلا ىلع لجرا
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 راغص و هد رحو روید هب هکر کچو رونید هرابغ ناقح بوغآ هباوهو رد هنن رلانعم

 یغدصب قال وق روید هغ دص كحوک هبایسح و رد هایسخ ید رفه روید هرل وا ٤

 ندکوکو روئید هبا و رونید ه هقعاص و روند هب هحش ر 5 هدرخو یک یغدصب زوو

 رد ص۵ و رود دخدض كح وک هدننزو نوک ) کا ( رود هب ولط ناغاب

 میهاربا ی دن و ردلعاف مسا غلام هدشزو دادش ( باسا ) دول وا

 ( هیسطا ) ردندنندحم كلذک ییاسطا یح نب دایژو ردندنب دم باسلا هودج ن

 بتم رولک بسح یج ردسا نداسثحا هک رد هتسانعم باولو رحا هل رسک كنا
 رونلوا لامعتسا هتسانعم ری دنو یأر هبسحو ارحا یا ةبسح كلذ لعف لاقي هدننزو

 ( هبسح وا ) رک ذیس اک رولوا ردصمو ريبدتلا نسح یا ةبسلا نسح وه لاق

 (.بسحالا ) ردیسا لجررپ هبسجو دیس هتك ياشلا بسم ندنیعبات هلیصف كلاح

 هیسک لوش و هلوا هجالآ یرمرقو قآ یون هکروند هود لوش هدننزو رجا
 اجناج بلس هضرامو تلعرب یتمشیو هلوا لارموق و رتشا اش ٩ رود
 صربو روند هنالوا هحالآ یزمرقو قآ بولوا هابیو دساف یرالیقو بو راغ آ

 (ةبسا) رونلوا رعبعت شربا هلفیرحم هک یک صرباروند هبیشک شما قوا
 ههروک ذم تلاح ردعسا ندن رلانعم كم ی بسحا نانلوا ۶و ری و9

 نافع ( نابسخاو ) هدننزو هسنکم ( هبسحاو ) هدننزو هلغشم ( ةبسحلا ) روند

 دبس و :ةبنحم هتل ف منک اذک هبسح لاش ردهنتسانعم كلیا ناکو نظ هدننزو

 اذک ینابسح یف ناکام لوقت و هنظ یا سداسلاو عبارلا بابلا نم ینعپ انایسحو

 ارز ردینبم هذوذش قلوا روسکم ینیع كعراضم هکرید حراش ییاسح یف لقئالو
 لع رولوا نیعلا حوتفم هلا لیقتسم كنآ هلوا نیعلا روسکم هک یتیام لعف ره
 سبب و ی عن و ی نیو بس تسخن زدند رداو کاله یرآ الا یک لعب

 یدوو ٹر تروو مری مدوو عرب عدوو قش قاوو قف قثوو ق٤ قهوو سبب
 ىلع كليا نفد هفاشاط یتیم ( تیسلا ) یمتنا ردرهک لی لو و ا
 ذنفد اذا ابیسحم تیلا بسح لاق ردهنسانعم كليا نفد بوراص هتفک لوف
 هبسح لاق ردهنسانعم قم ا هغد صد یهسکرب و ۳ هنفد وا ةراعم | ف

 رد هن سانعم كمروحا وص هجناقو كم رد 80 دره وط هیسک ربو هدو اذا

 یندو هلک كنهزمه ( باسحالا ) یورو حبش یتح هاقسو هیطا"اذا هبسح لاق

 دونشخ و یطارو هبسح ین۶ هیسحا لاش رد هنسانعم قمردناق بور و وط ی هسکرب

 هغدصب هدشزو لعفت ( بسعلا ) هاضرا یا هیسحا لاش ردهنسانعم كلا

 یلازجناو ناسا و دسوت اذا لجرلا بسح لاقب ردهنسانعم قمايط
 لاقب رد 2 تسانعم قوا هدندیف عالطاو فوفو اا هلا یرح و بلط

 و



 دوخاتلاصاو فرش نالوا راکردو تا ندنتهح دادحاو ءارآ دوخت خاص لعو

 نيسلا نکسیدقو هردقو هددعب یا اذ بسحب اذه مهلوق هنمو ردلوعفم ینعع لعف

 دادعتو رک ذ هلیقرط تاهابم و رخت ندنتهج یدادجا و ءابآ كنیشکر ب بسح و
 نيد دوخت رونید هلانم و لام لوق لع رول وا قالطا هرخافم و نساحم ییدلیا

 نسج لعف دوخای فرش و ولع نالوا هدلع و لعق دوخای مرک دوخای ردتلمو

 ردص وصح هنناذ كن هسکرب مرکو بسح هدندنع رلضعب و ردتیئیح و ردق و لاو ناش

 هنق عو هت وص فرشو دجج نکل هدەسوا.قو تلاصاو تفارش هدنن وص ردق ره

  ردلکد حً قلوا تفص فرشو دج هیسک نایلوا یبسن ولع هکردص وصحم

 رد هنسانعم قلوا بسح بحاص هلنيتعف ( بسطاو ) هدنازو هباح“ ( ةباسطا )
 (یلا)شح اذراص اذا سالغا پابلا نم ابسحو ةباسح" لزا بسح لاق
 بیسحو هدننزو ءامرک رواک ءایسج نیج روند هیسک یحاص بسح هدنزو ریما
 هدعب بولوا هنسانعم باسلاب یفاکم لضالا ف روئلوا لامعتسا هننسانعم یفاک
 كتم هللا مقتنا یا هلا كبيسح لاقي هنم و ردشغلوا لامعتسا هدنسانعم نک قلطم

 یا [ ابیسح هّلاب نک ] یلاعت لاق رولک هتسانعم بساح و ردند هبیانک بای ونو

 هلیسسانب هدزوا مض كلابو ینوکس كنيسو یصف كناح ( كبسح ) ایفاکوا ابساحم
 یا مهرد كبسح لاق ردیضام لعف ندتیافک هکرونلوا لامتسا هتسانعم كاف
 یا لحر نم كيسح لا رول وا تمام قفاکو روشت مهردرپ کس یتعی كافک

 وبشا کرد حراش ردرلغررفتم ندنسانعم باسحو دع رلن و و هريغ نم كلفاک
 هک هتدسانعم كا بح ردنضتم یتسانعم لعق ردردصم لصالا ق یبهلک بسج
 رولوا تفص ه هرکن نکیا فاضم ههفرعم هلتهحو ردکع د هربغ نم كل فاک

 لاقی هنمو ردشلوا فاضم هنلوبع لعاف مسا هک ایوک ردهیقیق> ریغ یتفاضا اریز
 ی یاصم ایر ریش وا انا دما رع ت تاه وو تای لغو اه
 هلا مقتنا رارید هلا كبسح و رارید ید بسح هبا انب هرزوا مض بوتلوا فذج
 رد هبانک ندنسانعم هللا ىلا ادعا رارید هللا اتسحو ردند هبانک هک هنسانعم كنم
 هدنویو یهتنا رد هیانک ندنسانعم هللا یلا انروما انلکو یلوق لیکولا معن هکهت
 هدننز و باتک ( بالا ( ردردصم لصالا ىف ارز ردیواسم مجو هو د رفم

 لاعت هلوق هنم و فاک یا باسح "یش لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم قاک كلذك

 باسح ینا لاقب رووا قالطا هریثک مج ندناسناو ایفاک یا [ اباسح ءاطع ]

 هک بیسحن نب دابع ردندایسا هدننزو ربیز ( بیسح ) ربثک مج یا "ساللا نم
 رکذ هک ردردسصم هلیض كاج نابسطا ) ردندنیخروم ردانکم لا انشلتا وا
 روش و یش و البو ردًنسانعم باذعو رولوا عج ندنظفل باسحو یدنلوا

 ِد

 رد هنب رلانعم



 < +۵ یو یک

 (بوسعلا) نیبیساک رولوا عج ةغیص هلعض نابسحو رک ذیس اک رولوا هتسانعم یفاک
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 | .هدزوا تعباتم هنیرما و یاز كلا یا هک روید هدب 9
 یاعت هلوقو هدنج یا هالا [ ناظیشلا برح كملوا ] یلاعت هلوق سس هو راهلوا

 نم و دو و داع و حو موق مه ٌةبالا [ بارجالا م وب لاا مکیلع فاخا یا ]

 قالطا ءرب نالوا ظیلغو یتق یغاربط بزحو نوعرف لثم مهدعب نم هلا مهکلها

 عج هورک هورک هدشزو لعفت ( برعلاو ) هدننزو هلعافم ( هبزاا ) روتلوا

 هبزاحم و اوعمح و ابازحا اوراص یا اویزح و او زا لاش ردهتسانعم قلوا

 هبزح نم تنک یا هتزاح لوقت ردهنسانعم قلوا ندنهورکو برح كن هسکرب

 ممبزح لوقت رد هنسانعم كليا عج كلوب كلوب یسان هدننزو لیعفت ( بیرصلا )

 دیدش رب هیسکرب هلیلوکس كنازو یحف كناح ( بزملا ) ابارحا مرتعج یا ایز

 تیاغب بودا تباصا دیدش یا رب ةا لوق ىلع كليا تیاصا سیا مظعو

 هبال اذا لوالا بابلا نم ابزح مالا هزح لاق ردهتسانعم كلا ليكنو قییطت

 برض كلذك ( برطاو ) هدشزو همام ( هارطا ) ةا هطغضوا هيلع دتشاو

 ) تیزرطاو بزالا ( رد واسم یعساو ردصم ىع ردعسا ند روم یانعم هدننزو

 موم بودا ٽباصا و ضو ع هب اسنا هک رونید هدیدش و معظم سا هدنز و ربمآ

 بزاح ما هباصا لا هلی كناح رولک بزح ییج كبرحو ردا تحار یو
 یسهدوک هلیفیفحم كناز و یصف كناح ( هیارلاو یارلا ) ددش یا بیزح و
 لینوکس كنونو یرسکكناح (با زلنا ) روند هلا ويح وناسنا قح هصقزانقط و نیلاق

 هنا ی راکدید یحواه ناب و رد هنسانعم كد رود هسورخ و ردهنسانعم فاح

 ۱۳ كناح ( ابا ) ردیسا عورب ندنش وق قلتغوبو هنس انعم یربرزح روند

 یرسک كناح رولک ًابرح یج روشنید هرب نالوا ىق یغاربظ بک كناز و
 هدعب بولوا هلا هددشم یاب هدلصا وو هلیحف كناح رولک یارحو هلی وکس كنازو
 كن هسک مان كی نب دیلو ندهعیر ونب هدننزو همام ( هبازحوا ) ردشفلوا فیفخح

 هدننزو هعالس ( هبارح ) رد رک ذ بحاص نئدحا نیب هازح ن باوئو ردیسهبنک

 لحرر هدننزو رونت ( بورح ) ردئدحم هارح ن دجا ن دج نب دمع ردندیماسا

 هلی كناح ( بو زنا ) ردیم »ا عضومرب هلیرسک كناح ( بارلا تاذ ) ردیدآ

 كناح ( نابسشاو ) هلبوکس كتيسو یصف كناح ( بسا ) ردیدآ تاب عونرب
 كنیسو یربمک كا (هبسلا و )رک درا ( باسلاو نابسلاو ) هلی
 ابسح هبسخ لاق ردهنسانعم دادعت قعاص هدننژو هناتک ( هباسلاو ) هلیوکس

 باسحو بسح و هدعاذا لوالا بابلانم ةياسحو ةبسحو اباسحو انابسحو انایسحو

 هکر د هنشانعم بوسح هلنیتعف ( بسا ) هنسانعم دودعم رونید هب هتسن شاص
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 ( ةكيرحلا ) رولوا نولتم هلا رلکنر نوک انوک هخدلوب قرب یربثأت كتنوخهو

 زوبرای یتعی قرشع هدتننزو رفعج ( بدرطا ) رولوا ذوخام ندیرح ید |

 رکسع كنهسکرب بزح و رونید خد بارحا ةو کا ردیسهرم كنآ قدنخ

1 
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 اوو هج هب هکدتارود بوروط لباقم هشنوک رولوا لوی ند هلکنترک رارپد

 رواج یرکدید ًابرح هدلا هکروتید هرب لوش هدننژو هدیرعم هلیسهینب لعاف مسا

 ظیلغو نیلاق یغارمط و ءابرطا ةريثك یا ةثبرم ضرا لاش هلوا قوح روم

 (هییرطا) ردیرلعما هدلبرېو هی رقرب هدنتلایا دادغب هدننزو یرکس ( ییرح ) روتید هرپ
 سس هک یدنوا را هلادبع ن برح نانلوا رک ذ ردرلرب هددادغب هدننزو هی

  هدشزو با ( ترا ( ردشغل وا تسن ک١ هلکلیا ان لوا ردروصنم رکسع

 هدننزو برج ( برعلاو ) هدننزو مظعم ( برا ) ردعض ومرپ هدماش ناروع
 هدننزو دادش ( پارلا ) رده قرب هدننزو بنام ( براع ) روند هالسرا

 ردندارفش بارلا نب ةبيتعو ردهدنک هلق ريما هدنب بارلا ثرالا ردندامسا
 ردد رفوردهظمنا ندنلاجر یرلبسن "هلسلس تانسهلسق چ ذم هدننزو رفز ( برح )

 داسف و مشخ ردتغل هد زوبعم هدننزو ءاقنلسا ( ءابنرحالا ) ردق و يانه یتعی

 هداموب سپ ًابنرحا یتعع لحرلا ینبرحا لاق ردهنسانعم قلوا هدامآ بونا هرشو

 راربد ورم جم هدیسراف روشد هتمجحم كتا یرظک دید روحاعم ندنعا وا

 هغلزسراقوو نیکو هکلفیفخ هدننزو هحرحد ( هدرا ) ردیمسا لحررب بدرحو

 ( هدرح وبا ) ندیدآ لجر رب هبدرحو قزنو هفخ یا هبدرح هب لاق رونید
 كنهمصم یاز و یرسک كناح ( برا ) ردب غوا قورعمرب ندنرلیغوا باعا
 هتنیعم در و کیدلیا تموادم هننارق هرزوا داتعم نوک ره كمدآ هلئوکس
 اعد ٌهَشاط ییدلیا فیظو هتسفن هک ردذوخأء ندا یانعم رولوا قالطا

 ا رونید هث ون نالوا هدکلک هیوص هل رسک كواو ER هکر ید حج راش ردقح هل وا

 ۱ تاولصو تایآ یپدلیا تأرق ما ربلا هنسقن یدنک هدهص وصحمتاقوا سکر ھ ازا

 ىذلا هدرو یا نأرقلا نم هبزح ًارق لاقب یبتنا رونلوا قالطا هیهیعداو راکذاو
 هدنع لاقب ردو عوض وم یانعم هک ردهنسانعم هشاط اقلطم برح و هداتعا

 قالطا هبناسنا تعاج ةصاخو رونید هبرح تل او هحالسو ةفلاط یا هنم برج
 ردیعج هلیصف كنءزمه ( بازحالا ) ةعاج یا سانلا نم پزح ءاج لاقب رونلوا
 ردعقاو هدنسهعرک هبالا [ بارحالا نونمولا یأر ال ] وبشا هکبارحا لوشو
 عقگ ندلیق ره هدنسهعقو قدنخ هک ردنرابع ندنیکر شم ٌةفلتحم فاوط لوش
 لضفا هيلع اسالا ناطلس نددحاو تصش قرهلوا داحشاو نواعت تسدمه بولوا
 هو زع رلیدلیا هرصاحم ییهنیدم بولک نوجا لاتق و برح هاب رلترضح ایاصلا

 در س هم

 هنص وصح
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 ده یهو ةدیدش ب رج ممد تعقو لاش ردهنسانعم تقل برج ول ردرپ عب

 ردهنسانعم كليا بلو بلس ىنلام مات كنهسکرب هدنازو بلط ( برملا ) برملا
 رد هنسانعم كل هیضغ و مقخ كيو هلام بلس اذا ابلط هبلطک ارح هب رح لاقت
 سکپ برح وهف هبطغ دنشا و بلک اذ ا عیارلا بایلا نم ابرح لجرلا برح لاقي
 هک ر دیش ناقج لوا كا كنامرخ هکرد هنسانعم علط برج و ییرح موق نم ءارا
 هدننزو ریما ( بیرطاو بورا ) هلاه ردهبرح ید رفم رول وا هدنغ وصف زونه

 هل رصق كفلا رولک برح ىج كنظفل بیرح روند هبیشک نالوا بولسم یلام

 هدنزو هب 3 هب رلا ) یک ءامرکو مرک دولک های رج و یک یضمو ضب ص

 . تذخا لاقن روند هلام نالوا شاعم رادم لوق ىلع روشد هلام نالوا بولسم

 یھ كنار و كناح - ارحاو ) هب شیعی یذلا وا هبلبس یذلا هلام یا هتب ح
 تج نال وا رک ذ هک ردو لصا راردا هیدن هدنقح تیه هک راب 2

 بوروک لیقت یوکس هدعر رلیدلیا هیدنود ابرحاو هکم لها هدکدلیا تاف و هیما ل

 ردظومم قلوا برچ نالوا هنسانعم :لام بلس دوخاب ھه زایدهیابرا و
 نوح هدف یه اقم غلو هیدن لک ترا ی. حراش
 ی هسکرب هدننزو لیعفت ( بيرلا ( یجذا رایدل وا ردنا هدب ود اپرحاو هلفسأتو

 برح هیسکرو هتضغا یا اما نو هتبرح لوقت رد هنسانعم كيا باضغا كب

 برملا ةعطا یا هب رح لاقب رد هنسانعم كمرد یتشع ناقح لوا كنامرخ یی

 هددح اذا نانسلا برح لاق رد هنسانعم كلعا نیکسک بویلپ ین رع قارزم و

 امرخ بک كي همه ( با رحالا ( هش رح اذا هب رح لاقت رد هنساتعم قع رقشف و

 یدسکربو علطا اذا لا برحا لاقی رد هنسانعم قمراقح یتشع ادتبا یباغا

 هغغیاميلع هلد اذا هبرحا لاقب ردهنسانعم كليا تلالد هغل آ تونغ لام ندنمشد
 (هبرطا ) اهجه یا برطا برحا لاش ردهنسانعم قمرا وق كنحو ودع نم

 رد رلکدتبا ریبعت رارخ کرونده هز اشو ردیمسا فرظ رب یک لاوج هدننزو هعرح

 كفلاو یرسک كناح (اپرطا ) رونید هنرهطناچ قج دوق قیزآ كرلنابوح دوخای

 ریبعت نیحرب هک روند هراعسم نالوا هرزوا نيبنهآ سابل نانلوا ریبعت هرز هلدم

 ه هقرا ًابرح و روند هنرلجوا كرلذیحرب نالوا هدنراهقلح هرز لوق يلع رونلوا
 هنف رط هق را كنم رلکک هغر وبق لوق لع هننا هقرا دوخاپ هن انعم رهظ رونید

 هاب رح و رووا ریبعت لرکک هکر وند هنیرلجوا كنب رلکک سکوک و هرلجوا نالوا
 رد روناجرب والثم هلکنرک لوق لع رونید هنککرا رواج فو رعم هلا نیبح ما

 رغصم نببح ما ییدلیا رک ذ كنلزم ردا لابقتسا و هجو هبشنوک هلیسا ٩
 كتسرب باتفآ هدیسرافو یرلک ایف هدنکرت ردیسهنک كرواج روک ذم هلیس هی

 سو دعوا

 تس شات هاش ین این
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 . | ( برا داد ) رایدلیا نظ دسحاو صخش سم و یراخم ماما ینو“ نب برج
  لاقی رونلوا قالطا هنیدالب نیکرمشم نایاوا حالصو ملص هدنرلنی هلمالسا لها
 رهنع ( برصلا ) ماب و انني مال نذلا نکیشلا دالب یا برلا راد اولخد

 برح هلی رسک كيم ( بارصلا ) روند هردابب رواکنح نالوا پرطا دیدش هدننزو

 هک ایوک هروک هلوا عاجش برملا دیدش یا بارمو برحم لجر لاق رد هتسانعم
 تكسلجو هتسانعم هناخ الاو هفرغ روند هغادراپ بارو رولوا برح تلآ

 هک ایوک روند هماقم ینیدروط ماما هددجحو روند هنعضاوم مرک او هنیردص

 نالواحعا هروک هننایپ هد زاص كفلؤم ردعقوم كجا هبراحم هلا اوهو ناطیش
 ردقنلوا هشت هیرح تلآ هفلابم رولوا یعرش قالطأ هکرذصاخ هدا بارم

 یدشلوا قالطا هليقبرط هشت هرالحم یناتوف راسو هيهفرعو هسلجم ردص هدعب
 اک | ندشیدلوا ناروناب برح عقوم دوخای عفدو برح تلآ هک ایوک نامرواو
 راضعو یدنلوا قالطا هلیش رط هییشت ید هننوب زا وطو یدنلوا قالطا ید

 ناکلا فصو قالطا «دجس با جم بودا راتعا لعاف ةغلابم ینظفل بارع

 ندنراردقو فرش قالطا هد هنروک ذم :رباس ةنكما یدلیا دع ندنباپ هبحاص ةفصب
 . رولوا یم هنس هظحالم یرلقدلوا هعفادىو هبرام عضوم و هسفانم مقوم یشان

 بونک | هاش هغ هدا روئلوا رعت نیشنهش هکرونید هکولم صوص ماقمو
 هتننسانحم هیاد قنع روند هنو كرا وط و روند هبامرواو هکلدشم و ردا مارآ

 سولج هدنآ هک ردترابع ندنرادجحم رلن آلیارسا ینب بیراعو رولکبیراحم ییج
 هالا [ لاو بیراحم نم ءاشیام هل نولمی ] وبشا ارهاظ یدیا راردا تماقاو
 هنیصح روصق هدیواضی ریسفت نکل ردنراشا هیراحم نالوا عقاو هدنس هعرک

 نالوا ردامو رواکتح هدتزو هسنکم ) هب را ) ردیسقه هلا هفنرمش نک اسو

 ةبراحلا ) عاجش برلا ةهددش یا ةبرحم موق و برع لجز لاقش روند هرکسع

 لاتفا ( بارتحالاو ) هدننزو لعافت ( براعلاو ) هل رسک كناح ( بارلاو
 ردهتسانعمقمشاوص بودا لاتفو كنج هل رب یرب ردنوحما كارتشا ید وب هک هدننزو

 ینعیتل آ هدننزو هرم ( ةبرطا ) ینعع اویرتحاو اوبراحمو ابارحو ةبراحمهب راحلاقن
 بک كناحرولک بارح یی ردقحهلوا قارزع هصق ھر هیرخ تلآ فورعم
 ردهسک نالوا نیدلاب دساف بورحم رونید هغلهات و داسف نالوا هدللءو هب رح و ند

 مهانکرتالاو ] ةيدملا ثیدح هنمو ردهنیرلانعم جاراتو لام بلسو هنعط هبرحو

 ماش دوخای ردیدآ عضوم رپ هدندالب لیذه هبرحو نیبومنم نیبولسم یا [ نیبورح
 هدننزو تاکرح رولک تابرحیج ردیمسا كنهعج مو هیرح و ردعقاو هدنسهکلوا

 برح تئیه رذعوت ءانب هل سک كلاح ( ةبرلا ) هلیار نوکس رولک تابرحو



 ۱ باطلنا وا ها نویم ی برع نالوا, رک ذو ردلکد ابب لومعم ثیداحا ییالیا
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 ردعالم كیقلوا هتشپ رخ یرلکدتنا لیمح ءارقفو ءابرغ بویلوا شعت قلطم نکل
 ماطق ) بادح ( ردغاط رب هد E مور N رغصه ) بدیحالا ( ا

 حض وم ربو رونید هب هنس نالوا هرزوا تدشو طق كب ردینبم هرزوا شیک هک هدننژو

  اسن بادلاموب تدرح دقل * ویشا كرار 1 رونلوا لامعتسا اب رعمو ردیدآ
 یب هدننزو باتک ( بادح ) ردشلوا عقاو هدنتب * اهروهم و اعلام تأسف

 ا ردعض وم ر هدر تشردو برص رب صوص هرایدنک عقاو هدندروب عور

 ردیدآ لبح هجن ړ هدنراید ارس بادحو ردفو رعم بادملا مو هل غملوا هعقورب

 یوقرب هدنرق همرکم کم رولوا ددشم الیاقو هد زو هب ود هلفیفحم ( ةييدلا )

 هلا رلذ آ رو نم مضوم کردیا ءاب دحب و رخ رب یاب هداروا لوق لع ردیدآ

 ردشلوا دقعنم هدنتخش هرج" لوا ناوضرلا هعي هک رد حراش ردشلوا قرات
 ردیمما كیوص رب هدندرو یسهلبق هعذج هلیدم كنلاو یسهینب رغصم ( ءایدلا )

 رد هنساثعمقنوا قلعتمو طب مبوشیایا هبهنسن راي هیسکرب هدننزو بترت : (بدضلا )

 لاق رد میام را قلنا باق رپ ی قلعت اذا ب بد لاقی
 بویمراو هرا ند تقف و هم هندالوا نولاخ لوطو فطعت اذا هيلع بالن

 اهدلو ىلع تلبشاو جوت ۸ اذا ةْأرلا تبدص لاقب ردهنتسانعم قمروتوا لوط
 ییدکرساو كليا قلعت بوشپاییک قلروبنق هیسکربالثم ردپ زاجم یانعم جاب رلذ و

 (یدیدح ) ردینبم ههظحالم ین لهقیقد كعشود بولیروآ یک قلروبتق هرزوا هسک
 هدننزو برض (برطا) ردیمسانوب وا عونرب صوصحم هنموق طیب هدننزو کس ې
 رک ذماضعب و هلبرابتعا هلناقمردشوم ویو ردهنسانعم رازراکو لاتفو كنج هکر دفو رعم
 برحو ةلتاقلا یا برلا ممد تعقو لاش رولک بورح ىج هل رابتعا لات رول وا
 یا برح لحر لاق رولوا ردصناب فصو ةغلابم هکروتلوا قالطا ردا رواکنح

 هد هبراحم ودع یظفل ب رح ینعی براحم ودع یا ب رح لجر لاقو عاجش برطادیدش
 هدنوب ردهرزوا هیراحم ارز هد هيا :لکد براح رواکنج ردقنره رونلوا قالطا
 ردندلاجر"یاسا برحو ردردصم لصالاق ارز ردر ار یجود رو ژمو رک ذم

 یسابع روصنم یدنوارلا هلادبعن برح و ردیوما "یشرقسدبعن هيما نب برح

 یلعو ردندنیما ثراطا ن برحو ردندباصا برح ن یشحوو رد رکسع سس

 دلاخنم برحو سیقن برحو هللا دبع ی برحو زدی رح دالوا هکهبواععو دجاو

 برحو هیلاعلا یا نی برحو ریهز نب برحو جرش نب برحو دادش نب برحو
 نب برحو رد دا كورم هک رد دنیا ل ا کو ن برحو محبص نی

 تیاور هيلع ءانب ردهنسانع,تاسرلم هیعا ردرلثدحم یسهلج ردباطخا وبا ۳ نویم

۱ 
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 e یجم رات یغوط هب یئاشا ندر یسهلوقم ریاب هکناو-یدنف آ و هنطد و هردص

 . ظیغ كضرا و یک یرلغا یجردن كغلموقو كنهغلاط رد هنسانعم كمك بونا
 هیشت و و رولوا هدنلکش یدخ كنهنک بدحا کروند هنرن نال وا مفتح و

 ۰1 بدنح و اهم عفت را ظللا وه و ضرالا نم بدح یف اول لاق ردهلتهحا

 فای رکو اراک E بولیروب هنیرزوا یرب یر كنيرليدنقآ وص

 یعوزوب كهچ و نابج رونید هربا اج اج نالوا هدنزوب كنیردو رولوا ادیب یتلاح
 هکردیمسا یصن لوق ىلع ردیدآ تابن عونر بدحو روئلوا ریبعت رور وچ هک یک
 یسپ كرلقحوح ینعع یم بدحو ردقلت وا یرلک دد یرکتک كشا د وا قحادغب

 هرزوا یرب یرب هرکصندقدلغاط یرلفازو كغلتوا یرلکدتا ریبعت یکسپ هباو یسپ

 هنغووص ددش كيف ءاتشلا بدح و روند هنسلوا نفی بوطروط بویشکتب

 رولوا ردصم بدح و هدرب ةدش یا ءاتشلا بدح انیاصا لاق رولوا قالطا

 عبارلا بابلا نم ابدح هيلع پدح لاش هنسانعم كللا .قانابرهم بویکرسا هیسکر

 اهلاح ىلع بویمراو هرا هلتقفش و رهم هنلافطا رلن واخ لوطو هيلع فطعت اذا

 اهدلو ىلع تلبثا و جوزت ۸ یا ةأرلا تبدح لاق ردهنسانعم قمروتوا لوط
 ردهنسانعم قلوا رونق هرزوا روک ذم هجو ید و هلسسک كنءمه ( پادحالا )

 روک ذم هج و هدننزو باشیشعا ( باددحالا ) بدح ینعع لجرلا بدحا لاق"
 بدودحاو بدحا نع لجرلا بدودحا لاق رد هتسانعم قلوا رونق كب هرزوا

 هدننزو لعافت ( بداحلا ) هدقدلوا یرکوب یک رونق قلموق نقب رارید لمزا
 یسهقرا هدنزو فتک ( بدطاو ) هدننزو رجا ( بدحالا ) ردهنسانعم باذحا

 اذا بدحو بدحا لحر لاقش رونید هرونق شهرک ی رح ما ینطبو ردص بوقیح

 هکم و ردیعسا ل ربط رب هدنحا EES ایت و هرم فو هرهظ ج رخ

 عالم نکل ردهنسانعم تدشو ردیسا كغاط رب هدندروب یسهلیق هرازف هدنب رق
 بک را" قاش یا بدخنا ما ساشالا ق لاقذا ردقلوا هتسانعم ددش نالوا
 هرب نالوا قوح تابت یراکدید تدح"نانلوا رک ذ هدنزو.هحرف ( ةبدطا )

 ءایدح هلی كناح ( بدلا ) بدلا ةرشک یا ةبدح ضرا لاق روشنید

 بدح هبعتا لاق روید هلاوحا و روما ولتقشم و واتجز ردعج ندنسهلک

 رونق ءایدح و ةودش یا ءایدح هنس لاقب و ةقاس عج اهفاوش یا رومالا

 . ندنعلفرآ هک روند هب هباد لوش و ءایدح و رهش لاش روشد هحاغا یرکو یک

 ٌدیاد لاق هل وا ققح ری یر ویس تس ی رلکیکهحوا نالوا هدننس وا كنب را هجلاق

 ناو قنا نا لک * وبشا دربهز نب بفک هکربد ح راش اهفقارح تد اذا ءایدح
 ردقح هل وا شعن ءایدح لا عقاو هدنس * لوح ءایدح 2 1 عامو * دوم ات تلاط
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 هکر ونلوالامعتسا هنسانعم قلوا توف قرهلوا كرىشم هسکرب یلاعت هللا ذاعم باجو
 هيلع ینلا نا هنع هللا یضر رذ یا ثیدح هنم و رولوا بوح ندناعا فرش
 امو هلا لوتسراپ ليق باجلا حقب ملام دبعلل رفغپ هللا نا ] لاق مالسلاو ةولصلا
 یهنسن رب هدننزو لپعفت ( بیعت ا ) [ هکر شم یهو.سفنلا توت نا لاق باعخا

 لاعتفا ( باج> الا 1 ا ارح هبج لاق رد هنسانعم كليا نابنو راس كب
 بجا لاش ردهنسانعم قفالفص بول رک هدننزو لعفت ( بوت او ) هدننزو

 كمک نوک هدایز ندنلج تدم كنولاخ هبك باجحاو رست اذا بجو لج زا
 نیمویوا مو یضم اذا نیمویبوا مویب ةأرلا تبج>ا لاق دوتلوا لابقتسا هتسانعم
 هبیب واف ( بحالا ) یدک هدایز نوک ییا اپ نوکرب ندنیآ زوقط ینعب اهعسا ن
 هب یمج رون اوا قالطا هنسیحهد رب مالسالا مش اص وصخ رابکو رول وا ا

 هاو یا ریمالا بحاح نالف لاقب هدننزو باتک رولک باجو هدننزو هتک رولک

 ( نابجالا ) رونید هتتمدبخ قلرادهدرپ و قلیجوباق هدنزو هباتک ( دیاعحا )
 فا کا لیف و هيا روند هرلکک نالوا هدنتسوا درازوک لیسه هی»
 روند هلیف هحهداس ناب هرزوا كک لوا بحاح لوق لع رونلوا ریعت ی

 هنب راتک و هنحوا كن هنسن ره. بحاحو نرو تیا یی رەي اوک

 .ندنرانک ندا روهظ لوا ندنعولط شنوک سعشلا بحاح الثم روتلوا قالطا
 لأق زد رابع ندی زج ندا روهظ ادتا هکراربد ید سا نرف هک هک رد رابع
 نب بجاح و ا اشرب ( لیفلا بچا ) اہم هیحنا یا سما یا و
 راسی[ نبحاطاوذ ] ردراپاضا بجا ن دراطعو دز ي و ۲

 یخ هلآ قلوص هدزاغ و .هلنيتعف ( به جا ) یدیا راو یباوب کیا کند یبراف
 هنسانعم هکا رونید هب هی تا کف فتک ( ب جا ) ر روند رو

 یا بوح لجر لاق رولوا قالطا هیسک نالوا ریرض و یعا ( ب ما )

 یرضوط هروکوب كرلکک نانلوا ریبعت ندرکسو هجوا هلناعف ( نانیعحا ) ریمض
 نراق هدنررزوا كرلقیساف وللوص ولغاص لوق لع روند هنیرلحوا نالوا فرشم

 كن رلقلیوا ناّح هدنعسق تاو روند هکک کیا نالوا فرشم یرفوط هنغشمو
 رونید هنیراج وا نالوا فرشم هرزوا قافص كننطب ندنرهحوا نالوا هدنرارزوا

 هند را هصخ هک ردب رد هقفوب نالوا هدا كن رد ناب هاب رنک كداص قافصو

 ییهسکرب ( باعخالا ) ردعض وم رب هدننزو ریما ( ب | ) ردلحم نالوا بیرق
 ( بدلا ) هباعحا هال و یا هبا لاش ی كندا یجب ەد راپ یب واق

 قلوا رونق هلیهحو ثمربک ورحنا نراقو یافت هقرا هدنن زو بعت

 لخد و هرهظ ج رخ اذا عبارلا بابلا نم ابدح لج را بدح لاقي ردهنسسانعم

 ۱۳ لوا
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 1 5 دو هلیسهدایز بو ردیل وق ار ماماوب هک هکر بد حج راس روا یخ وس ی

 ۰۲ بح ریو لاق یدنلوا نايا یسهدام هکرونید سود تب نالوا تاب و مدنامو رق
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 ۱ ست ۱ ( ردعضوم رب .هدنراید ماس قت هد كنم ریه ره ( نا ) رب رتسخ 7 ٣
 ¢ 5 شش هدنژو عرک ناقرق ( بیخ ناتطب ) رد رق کیا هدنسهکلوا رصم هلی د
 e یا: و یف كلاح ( هوبح ) ردء دلب رب هدنس هکلوا ۳

 ردیسا كتبدح اتصالا یرات ویلا دم نب نسح ظفاح و رد قل یزا لا قحا

 E لا )رونید یشکرودو لیو هصق هدنزو رقعح هللا هيد وف یاب( چرا 3 ا

 4 رک ادا ءالآ ت رح لاق رد هتساتعم قعالو وص هدننزو هح رحد هلا: ا

 ۱ ]| هروماچ وص كنت وق قع اإ طاتخاو اه وام" ردک اذا ریل تب رحت لانش

 1 ۱۳ وا کرد هتناتعم ار درو هم رکع ( هيلا ) یدالو عشرا

HH 

 Î هدر قشموب هکردنابرب هدننزو عقرب ( برثح ) روند هکحهرباد نالوا هدنظسو

 روند هوم ظډلغ قنالوب برثح و رتب هدرلرپ نسخ و ثشرد لوق ىلع زنی |

 3 (تلعلا)رولوا ج اتع هفع زاق هک روتید هکدو و هعشالب ظیلغ نالق هدنند ۰ هرو

 هنن رکع نالق هدنند لعاب قاض دوخاأي ڭغا ناقح ندنایویح " زو جرود

 | رس هدننزو باتک ( باحطاو ) هدننزو برض ) بجا ) روڈ هنس هص ويو
 ا اأ لوالا بالا ناو اج هج لانق ردهتسانعم كطا ابو
 لاق هنیتعخ زولک بچ ییج روند هن هدر قحبهلوا زس هلیسودنک رولوا مس

 قلشاط هراذ نانلوا ریبعت هرح هدهبداب باج و هب بچحا ام وه و باج 2 1

 نالوا راوبهو .تسار یدازوا نوزوا ایرطمو روتید هرپ ینیدلوا عطقنم كنم
 لبلبا یا باعا لظ یف دعق لاق روند هغاط كسکو یسهیو روند هغلموق
 روتلواقالطا هنیاجو هیحا دوخای هنيو" ربو ایض كشنوک سعشلا باجو فرشلا
 ,یکداز باجو رونلوا قالطا باجهتیش نالوا لئاحو هدرپ هننیب هنسنییا اقلطمو
 سفن هلا رکج قآو ضرتعم هدننیب یرلنای کیا كناسنا هکرونید ءزکضنا هوم و هجا

 .یرلک دید فولا باح هدروصو رونلوا لئاع هنسا را كفالتروف و نالوایبا

 یاید باحو رول وا هقشب ند رد دما نالوا لئاح هدد ند هلک رو کن

 یاعت هلوق سسق هنو ح راشلا لو ردیدآ لبحر هدهوا ندا لبح نالوا طی

 و دو بیغت لا تناک فاق نود لبج وهو هیالا ۲ باح اب تراو یتح ]



 | هابحو ردنوناخ هلاع نالوا یسهشش كند ما ذولا ةلس وبا هل
 هتسهآ دن ا ا تك وص هدننزو هبکیک ( ةبهطا ) ردن دنرلیماسا ناوسن

 ءالا بهح لاقب رولوا مماو ردصم هدانعموب ردربعم هلیئوص هکروتید هنسقآ ۱

 دەدەیت "یاعمو الیلق 7 یا ءالا هبهح تعم” لوقنو الیلق یرح اذا دهح أ

 رد هنسانعم كهروس هودو ردهنسانعم تفاح و فعضو رول وا مساو ردصم كلذک 4

 جب روند هزو را هبع> و نوید هنسغل ولع بوش وط كىت رانا هدبخ> و ۱

 هقر هقاع ادا ارز ررد یا لهاو قر قارع لها کا هنسانعم یعاش

 لوزهم و قیرآ هبعح و رولک بهح ىج رد شم ندناتسدنه و ندنتلایآ

 نعي * هبهح اب تح و ایا مع نم تکلها * لالا هنم و روشد هرلهود

 BA IS ناتو یسیکناو ددلیا تاله ي تود نوا 1

 نواز كح وک یسهثحو روند هنسقآ هجزآ هجزآ كيوص ید وب هدو کک

 هصق د ردناذ رب ندیاهصتا هدننزو باطبط ټا ( روشد ه هود هروج و ٤

 یوخدب و روند هیسک میمدو سوبع لکیهلا حیبقو رونید باجح هیسک رودوبو
 باح> و ردیدآ یحق كنهسک مان لانا ن ورع باح>و روند هک ا دو

 باح> و رونید هیهود كکرا نالوا هحل یوا دوخای هیشک لیئض و نو زو هروح
 نواز دوب هلا هددشم یای ( یهطا ) ردیسا كرد یباتلا یرصبلا بیعش

 وز .ادغ ھا ا لعاف مس ۱ و روند هیهود كکرا ليش و هدوجو

 ) اا ( 0 ۳0۳ روند E لس هثح و هد رح و رواد ه ۳۷911 و

 ناعل ی یرادانفو داجوا قو دمک هک ردندآ قلکپتش عور هدنن زو طالع

 لوق ىلع رددت و تحایطا را ر یح و زدلب و یحو ا و ردا

 ندنسهرارشنالوا ریاطتم هباوهندنرلغقوط هنب رب یر كنب راش اط قمقچ بحال ارات

 ندنفوخ نا یدا aA سک لیکر | لد: س هرس برام ( بحابح وا ( رد راف

 بایا هلقمالراب كب هک " یدیآ راق هلا رانوطوا هاو درک هک
 رد هنسانعم فعض ا ندهبعحو لوق ىلع رک بوروک ا باهذو

 هبه را رش نافح ندقاهقح هرزوا روک ذم هحو د وحاب ردیف هنغ دل وا فروض یک

 لشب و اتو راچ وا ردکحو ر هیش هب هکر کح لشو ( تحایح ما ) ردل و

 هع لاذ ( ءابح یرذ ) رد نش 4ا رلکذ ر یراص و یرم رق یردانف و هجالآ

 هک روند نالیآ لوش های ددشت ( بالا )ریوی e و اناما 4

 توی ردعض وهرب سا ردیدا نوازا هدنزو یبر یح " باوح



 یاد نا e نالوا هدنس ادا فرو لصا رد كرو هکر لیدتا

 ۱ 13 ورک هان ناود ات يليا ریس ها فاكر رضس
 كکروب هک ردهنسن هدرخ هايس ر هدکرو بلقلا ةبح ضعبلا دنع و ردقحهلوا رپ

 هکر د حراش ردي راک دید ءاد وس هکر دقح هوا لد ةناد هن جدو رولوا هدنطسو ۱

 كفلوم ردترابع ندهقلع نالوا یلخاد كکرون بلقلا هبح هروک هتناب كنيرهزا
 عودوم هدنآ بلقلا ةرم هک رد حرم ردندنلسق ریبعت فالتخا ینایب هلادیدرت فرح

 ردهدنل :i توق نالوا هدزوک ردبلاغ ظوممقلوا ترایعندنربصب یاوقنالوا

 نتققم ضع و رانعمرب یک کی دزوک هع ردقح هلوا یرلکدند یزوک بلق

 . ردساوسو عقومو مالسا لع : ردص ١ ردشلیا رپ هقبط ید 2 بلق

 3 ٤ ردقللخا ةع لحم ردږسەد رب كرون هکردفأغش ۳ ردناعا لحم e بلق۲

eءادبوس 1 رد قحلا هيج لع 5 بلقلا هد ۵ ردقلمخا دیو لح  

 یہا ردهيهلا تافص " 2 لع کد بلقلا دعهم ۷ رد هند مولع لحم هک

jرول وا ریبعت كينلتح راربد ید مطب هکر دیش كنجاغا و  

 تاو رس رك كلا (ةبلا ) ردیتوا روح هکرد رينو (ءادوسلا ةبملا )
 هدنقلارا راقلتوا هکردناب هدرخ رب لوق ىلع رونید هنب رام ك رلکچچ ینعب نیحایرو
 كجو هب را و یادع الثم روند هب هفتم بوبح ندعو ر ۳۹ د وخ اب رول وا تیا

 ناب هدا رخ لوق ىلع رول وا قالطا هیح 6ا هدقدل وا عق < تب وبح یس ھوق

 كناح ردهبح یدرفم روند دن رثمخم كتاب 9 روند :e كراتوا

 هن كتاب تب هم و لا رک روند هج هب ام نتب نسمخحم دوخاب هلیعف

 لوق لع روند هغلتوا نالوا سسکتم بولغب هيب رزوا یرب یر و هلحف هبح

 ندن رلتمصح دجا ماما هبح نب بوقعب ردندیماسا هیحو روند .هثسیروق اوز رس

 تد هرزوا وا رک ذ هلیعف كنا- ( ا ) ردشلیا ثیداحا تیاور
 هدنار توم یضحو ردهعلقر ندننافاضم ابس رهش هدنع ثحو ردیقنح عج

 موک كغلموقو كیوص هدننزو بنع ( ببطاو ) هلنیتجف ( بلا ) ردید [ غاط رب
 عضو نسح ی ِک یسزید وحشا كرلشهد نالوا هد هغآو رونید هنر ل نالوا ناوارفو

 رونید هتلاح یشزا راد او قاربو فاص یک روللب قرهلوا هرزوا ماظن. فطلو
 ردندیماسا هایت كناح ( هاب ) ردیسهنک كنايد هدننزو بارغ ( بابح ما )

 ع اعسا ند وه ماما ردندم دیابح ن هلا دیمعو زد عاش زرسرخر یدعسلا ةبابح

 ندیلاو ون هک هيلا ولا ذبابح ردنداعما هدننز و هیاصم ( هاب ) ردشلیا ثیدخ
 كىا و یف كا ( هابح ) ر ددنعبا هدیسیکیا هایح ماو ردهسک ر



 ۳ دو  لعافت | باصلا ] وگ يالا باح نیا مهار 3
 ) ببكاا ) اضعب م( تکا ىا ور لاقت ا ڭا یدنا ی

 ردنضتم ناکت ویو ردهتسانعم كمروتسوک تبعو قلتسود هیسکرب هدننزو لعقت
 تانا 1 د جرا ردوا قنات لوا هیوص و ةبحلا رهظا یا هيلا ببجت لاقي
 هل رابع ۰ ال نم 1 اذا هریغو راعا تی هکلب ردق و یدیف لوا 9 اس

 اریز رولوا كمد یدلوا ولطبط هلا وص یک پوک رولوا زا هلغلوا موسرم

 رغصم بیبجو هدننزو ریما ( بیبح ) یمنا یدنلوا رک ذ هک هت روید هبوک ىح

 هدننزو هنیهج هبیبحو هدننزو هیفس هبیبحو هدننزو تیک بیبحو لاو ددشنو

 | هيض هبحو هدننزو بانک بایحو هدننزو باهم بایحو هدننزو هباحس هبابحو
 یدنلوا رک ذ یصعب هک دش ردندصاتحا یاسا هدننزو طبالع بحابحو هدننزو

 ر دیدیا ا ذقنم ن نابح او رد د آ هردرب هدنع هدننزو ناتک ( نابح )

 (.نابتی) ردراتدع ناخ نو :نایج ساو نی نابحو لاله ن نابحو
EGEمکا ن نابح ردندپماساو رد ډګر هدرو اسب رهش هل دبدشت كتاب و  

 ¢ ةو لوق لع یادصلا نایحو ردداها ردندنس هل بق میس ون هک یلسلا 1

 یسوم نب نابحو راردندیاصتا ردا تع یاب یار لغ نسق نا ا و
 كناح ( نابح )رد رادع راس نبأ نابحو یربعلا ىلع نب نابحو هیطع ن نابحو ۱

 . كاور یکی نم نابج ی دعو یدادغلا دوغ ن ناب رد
 هدننزو همطعم ( هبصلاو ةبوبحاو ) هلیس هی لوعفم مسا ( هبعا ) رلیدلیا ثیدح

 ) ج ( تاولصاا ۱ SE لع رد راما هرونم ةنبدم هدنازو هدبقس ) یاو (

 دک ج وف تیام ا ا لر
 یج ردسج مسا بحو روند هتسهناد كلالغ او هبراو یادغب ,رددحاو | "

 ودیمح درب هکیک نار < رولک نابحو هلیعض كناح روک بویحو رولک تا4

 روظنم هک ردیسا نوناخرو دحاح یا هبح هيف لام لوس ردهنسانعم تحاح هبح و

 | تبابط نوناخ لوا هرزوا یهلعت كنآو تاقالم اعاد بودا شمت کا ےب ما
 هدنسهدام كکم ردفو رعم نزو هبحو روند هنسهعطق رب ی هبح و یدا ردا

 قرف كھهردرب هکر د رادقم یسدس ی تهرد رب هروک هنا هداروآ ردم وس رم

 هبح و ثاکعب 4 هبح و رددماسا رسل روت فرح هبح و راولوا چر لب رخ کس

 هبحو یرعلا نوج نب هبحو لسم نب هبحو هبح یبا نب هبحو ردندیاصتا سباح نب

 هح واو رد هب و نالوا با وص لوق ىلع یردبلا فا واو رددنیع ۲ هلس نا

 هبحنب دجا نی مالسلا دبعو هع نب ةبح واو ورع نب دبع نب ۀبح واو لزانا
 و ادوس ( بلقلا هی ) رد دنرب دخ هبح یا ن هللا هه ۷ پاهولا دعو

KEN:اا  



 ۱ .و یساقتلا SY دف رط لود 3 لزاتم تلاحا وو ا يوا دم

 هال تکنسا اذا لاما شرک تبسا لاقی رولوا هدنماکه یعولطافم تب زد
 .ردلمتسم دتسانعم كلبا رایتخاو خج او واسم ی هتسن ربو اهویط لاطو"

 1 .رددوخأم ندنوپ یهقف بابعتسا ارهاظ هکرید ج زنم هر یا هیلع هک لاش

 ۰ زا کییح انا لوقت روک هتسانعف بو رد هتساتفم بوبح هدنژو رها ( تیبا )

1 
۳ 
۳ 
۳ ۱ 

 رسا ن iE ردیمما ۹1ت رفق شد زو وا مشق ر ف رح تیبحو مكب یا 3
E1 ]  
 1 بوبع های كناح 1 بدا ( لب 3 1 تیمی نشد و یک دوسالا ف تای 9

۳1 
  , Eوز رد هنتسانعم  ۲ Eاك کروند هب هنسذ ۱ |

  ۱ Eنسەلوا ونک رخ بو وس یسلزا گکلعو لام یدنک  Eرد هنسانعم تم

 وچ ییج رد منشا هبیبح و رود یجد هبح رخ فک روند هک رکحل مزواو

 ۱ کین تیبح رددیماسا ها هددشم قار غصو تی ( هدننزو د زص ر واک 2 ع

 9 | ريزو غ لع نا بیبخو رج ن بیبحو ردنردارب یرقلا تازلا ج .. 
 ۳ ۱ 1 لوا رد ريغ كندتسا ناہعن ۷ تبییح وو رد دنیعب ات ناعتلا 9 تدبح هدنژ و 1

 ۱ لا ( اذیخ )رد دلا ثیدح تیاور ندکناف ی مرح یجکیا ندسنا تّرضعت اأا ۰
 دودی 9 ۱۱و و E اف as یاو ۲ ۰

 3 ی لصالان یک ی من زددحدم لاعقا وو ببح وهیا سالا اذبح لاقت 1 < ۱

 ۱ یک دوز رد هتسانعم انوع راض هدنزو مرک ید بخت لصا ردیضام لوق

 | | تولوا لب زت هتل زبم دحاو مسا یعوججب ردمییم مسارب ندئراشا ءامسا ی

 ۱ تر اد ىدا رد راعتوفرم هرزوا تب یدعیامو هززوآ تتیادسآ ال
 هاو لک هلغل وا 2 مو مزالم و هرژوا ینیدشت وا رک ذ ارز شالوا |

Iکنه هذبح روند دنه اذپحو دز اذبح سپ ردشلوا یراج هتسارم لثم بوق  

 ا ا رو با ( هایی ۳ :ردلک دا تیابت بد ۵
 علم وا كتبحم ةياغ يا اذک لعفت نا كبابح لاق رد هنسانعم تقاطو دهج غلیم 1

 ا لوا كعد ردکلیا هدلیوش ك هبوبغ تقاط تيان كنس ىنعي كدهج ا ٠ ٠
 تای و رددصوصح بیکارت رنو ردهنشانعم هد وکلا كعاغ لربد i ل نا 1 ۰
 هل لو لونه دزو یراج هام دوخان روند هنرب نالوا رشکو میظع كيوص هالآ 7
 دواوا یرنا كنسنتوط راک زور هجشاوب کروند هزاهقرط نالوا تداح هدنزرط < ۱ ۲
 زولوا ا هدقدغاب روغی هکر وتد ءراقج رق نالوا ثداح هدنزوب تكوص دوخاب 0

 ردندیماسا بادو رونید هنرب نالوا ربثکو مظعم كفاموق لمرلا بابح لاذ
 7 یطساولا حاص تن بایحو هنسانعم لط روند هتس وط ر نائل وا ربع مشو هحو 1



E DELL ۳ ) AE,هی  
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 هکردینبم هک و یرالوق مارک و ابح كرلب ع رارد روئوا یتسد كوي ولبلوق ییا
 كم ک او اح ثكبحا نالوا و نکل زود هنغایف كوك هما رکو دب وک بح

 بابحو هللاعف رولک هسحو رولک بابحا یمج كنس هل تحور را

 فقو اذا لجرلا بح لاقب ردهتسانعم فوقو قمروط بحو هل رسک كناح رولک

 بعتا اذا لوهعلاللع دز بح لاش ردهتسانعم قلوا هدیشر بوکح بعتو ۲
 E ایا( کا روید ر کوس هدشزو باتک ( ياتو

 كمشوس رولوا ردصم ندنباپ هلعافمو روند هن ه وک نالوا ندهبحربو ردندلاجر

 هک رد هنسانعم تبحو یکوس هی رسک كياح ( بلا ) ابابح هتبباح لوقت هننسانعم

 ر ولک بایحا یعج هاه رد هبح یوم رد هنسانعم بوبحمو یدنل وا نکو

 هسحو هلیعص كناج رولک بویحو هل دید-شت كلابو یک رولک نابح و

 ردعج مسا وب لوق لع هرزوا ترد لع کا رواک بح و ہللا کف رواک

 هبخیا هبحا اا لوقتو نوبت یا یحوه لوقت ن ا بع ی وس بحو

 ن لدنح E ند عما 2 ح راش رونیدآ هب هب وک نالوا نده بحرب و

 هدنتب * اراسلا عتسن با ناکمهنم ضانضنلا ةبلا تيب * وبشا ندیعا را دیص

1 

۳. 

E۹ 
3 
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 سست هی تست دم

 باوح ود ردهبوک نالوا ندهدحاو هبج مدلیا لاوس ندنسانعم تنظفل بح عقاو

 بوبمو یدنلوا رکذ هکردهنسانعم تبع هلی كناح ( بابا ) یهتتا ردشمربو

 ند راصناو ردید آ تعاجرب ندنسهلسق ملسون و ید يح رونید هالو رد هنسانعم
e ooo gS 

 هزج ن بابحو دز نب بابحو یظیقنا بابحو رذنلا نب بابحو ردیما تاذرب

 هبابح پایحو ردنداها هلادبع نی بابح و ربع نب بابح و رببج نب پابحو

 یسیرواپ هقبروق ردد آ كجوب هایسرب ندن راکج وب وص هک رولوا یسنج عج ندنظفل || ۰
 رد هتسانعم كليا تبح هب سسک كنه ( باب الا ) رد ناطیش مسا پایح و ردب راک دید

 لیلق وهو فا تو سایق ريغ ىلع بوبحم هادو بح وهف ابابحا هبحا لاقت

 ندنهدلوا نورح هود بابحاو دیائلا ءاللا فذح هبحاو هثیبحا لوق و ردا

 بول وا ض.راع تا کش هند وحو لوق ىلع كليا عاما نک ا ب وکو ج

 ۰ قلا بوکوح بولوا لاعب هتک > هلکلیا تیاصا تلعو ضرب دوخای

 رب اذا ربعبلا بحا لا ردق هچلوا كاله دوخای بولو تقافا هک ا رد هنسانعم
 هتسخ بابحاو توع وا زنی قتح هناکم حارب لف ضعوا رم رک هیاصاوا ا

 هاد نيک او هض رم نم ار اذا نالو بحا لاش ردهنسانعم قلوب تفافا بول اغاص

 ثعادا تسود (بایعسالا ( بحاذ راص اذا عرزلا بحا لاقي رد هنسانعم قع وط

 قلوا سس بایعسا هک ربد ح راش هتک ساو هتیبحاو هتیبح لوق رد هنساتعم

 تكنیشا وم بایعساو یک ییدلک هنسانعم قلوا نسصسم ناسعسا رولک هد هات
 سس سس

aa uraهست س  



 اکا هلغلوا كيلد یساروا بودا بیرت ندهتخم هناد ترد هکروشنید هغاروتوا

 لسو هيلع هللا لص مرکا لود رلیدلیا
 E. E ج : 7

 زا هی ءرهطم جاوزا نوکرب یرلترضح
 | ماهربو نب باکو ردنراشا اکا بالک حز هلبرلمرویب [ باولا پالک ابنت نکا ]
 كوي كبو هغاصوصو هوطق كوي كب هلاه ( ةبءولا ) ردیسا یربق كنهسک
 ردعا هتسانعم کوس قلتسود هل ديدشت كتابو نم كناح ) بلا ( روند هب هغ وق

 (بابملاو ) هيف كلاحو كيم ( ةبحلاو ) هليرسك كرلاح ( بلاو بابملا ) یک دادو
 یا بایحو هيو تحو بابح و بح | رب لاقت رد هنسانعف بح هلص كنا

 هبحا هتیبح لوقت هتسانعم موس رول وا ردصد هاب رکو نفج كناح تحو داف و

 نوا دراو ندیات باب یدعتم فعاصم ارز ردذاشوو یاثلا بابلا نم اسو ابح

 هدتغل یسهدام بح وشا هک هل وا مولعم هکر دشانا قیقح ۳ هد ریاصت فوم

 ضاب رربد ناتسالا دبح اذهلف ردیساتعع ضایو افص | ردراد هرزوا انعم شب

 توبو موز ۳ ردندتمح ل وا ءالا بابح ردیسانعم روهظو ولع ٣ هانی هنیراضت و

 ردیسانعم بابل و صولخ 4 مقي ملف ر ازا تحاو ريعبلا بح هتهو رديساتعم

 o ل اشیا هتمو حالو هل یا بلقلا ذبح هو
 ظفحم یذلا ءاع ولل ءالا بح هنهو ردیسانعم كاسماو ظوح ۵ هما و ةدامو "یشلا

 تبح هسجن "یناعم وبشا هک رد رهاظ را سیاضیا توشلا ینعم هیفو هکسعو ءاملا هيف
 هتفرط بوبحم كنورد قلعتو بلق ة هداراو تد وم ا ارز یهداخزاوت كدادوو

 ا یسغلوا هلاحا هب وب یلق بل كرعو یو ٽوبو یروهظو ولع هرزوا لاک

 هد صوصخ هلهح وو ردراکرد هد باب یه رفع ترم هدنورد و

 لاد هموهفم نالوا عماج یرانعموب سپ ردشلوا ققحهلج اب هموقرم ةسجخ "یناعم
 هلیفرحأح نالوا ندقلح یاصقا هک رلیدلیا عضو ینس هدام بح هنسازا نوجا قلوا
 فا څو لاع ءایناو ًادتا كبح هک ایوک هلغلوا تکه ندنفرح ءاب نالوا یوفش
 هراعشاو ملت :یتغی دل وا یللخحم كنم راس ءایشا هد هایم بولوا رقم هنن ویسی

 هسا رول وا ناصق ندنوب سپ ردم زال قلوا هلی وب یاش ید كع لصا ردیذیم

 نالق بح هدشاقم بحت رلبعو یہا ردلکد a قالطا ا ۱

 ببح یصا كنو هکرید ح راش یدلوا بوبم بحت ینعی هنسانعم هبحاام راربد
 هلابیبح ترمص یا هيلا ترح لوشو یدنل وا ماغدا ناکسالا دعب هدنزو مرک ىدا

 تزرش هدفعاصم روا: ندسماخ باب كلونو مدلوا بوبح لیکوس اکا نب ینعن

 لیکوسو كمردوس هیسکرب یهنسنرب بحو ردقو یریظن یریغ هدنرل هک تیبلو
 روید هن تسد بحو هبحنا یتلعح یا ابح "یشلا اذه ىلا بح لاقي رد هنسانعم قلک

 لوش دوخای ردقجهلوا پوک هک رونید هبیتسد كوو یربا لوق لع هنسانعم هرج

 ییا



 قمشبا وج هدشژو ار ترا ا ۱ هیاجا یا هل باجتساو

 لو ) تز ( رددآ تٽلايارب زد هب رقرب هدنساضق طسا و و

 هلیعسا را سا هدشزو تبیصذ |( ی ) ردالسقر ناو ۱

 ا

 .بیح یدو هدننزو لی ( ی و ی ق یا ات ها

 لوش هدتزو ےہظعم ( دبوعا ) ۱ بح هل ت تلق ایا یا تب وج

 ضرا لاق دل وا شمالا تباصا هنضعب و بودا تباصا رومی هنضعب

 ( باوج ) روتلوا 0 SMe طلا باسآ

Eليه ا هو هل لا  aو  

 a رد ةنسانعم e a بناج شر 1 روند و

 : را ها رد و د ا

 و E قججآ + هفان بیحو erd قالطا E ا

 و هداوص و روشید ا راوط روقح ۳ ا

 كن همثچ صوص رب دوشای رونالوص یشاومو پاود ندنا هکر ونید هب
 ہ رصد هللا هکم عضوم :ویتشا رد حراس ردیدآ ع ورا .هدنب رق هریصب و"

 لوزت هاروا هشناع ترضخ هدنسهعقو لجن هک ردقچ هلوا لازم عقاو :

 دیش هدشزو اش رلضع و. هدشنزو باع» یو راضع *"یدلیا ج ی 1

 , (ناباج ) ردعض ومکیا ( ناتبالا) اضم مهضعن بواج یا او وا

 ,ردشلیآ مرام یند هدنتسو دام بام یرلن دول فل وم رداهسص خط و

 روتید هب هقای هدن زو بيغ UY) ردیمسا ی ربق كن هسک مان ماس ن

aسیا تبح لوقت ا قحا هقا ا رول وا ردصمو هن  : 

 وه رم یمهسیک تمابل دکرارب داوا ى تب و
1 

4 

 ۷ 3 a نیسح ن هرج و و هتساتعم ضرالا ل را ی 0



 ام ۳ ار کوا 4 كن لظنح مساو | ی
 ي و یدلکید شاکی ییعب رد كلوا لحم برض هدع بود ةباج ۰ ءاتساف اعم

 هد هروقح هدننزو هیون ( ةبوملا) ییا ردمولعم لثم برضم يدررو پاوح |
 ۲ رونيد 4 هناکم عالمو زود مقاو هدنغلارارب كجو تشرد یغاربطو . هتساتعه رفا 1

 ۱ ۴ دید نالوا هدنفلارا ضرا کیا دوخای روید هرب قجآ نالوا ءدنغلارا توو ||
 1 7 وا5 ونش نو درد رولک بو يج رواد دادیم یصو قحا و ۱۱

 E لاق الجر نا ] ثیدلا هنمو ردلیضفت لعفا هدننزو برقا ( بوجالا ۳

 اد | ضرالا تیج نم اما هناف [ زباغلا ليللا فوج لاقف ةوعد بوجإ ليلا یا هلا "
 ی طع ۱ باب نم هناوا باجالا ناظم لا ذفناو ءوعد یضما ىنعم ىلع رمسلای ایعطق

 و یسهک بوجا هدموقرم ثیدح ینعب خو حایزا انلسراو ةهراقل ا
 || قتقايا انعم لصاح هد روصو هرزوآ سک ندلعفاوخأم ندوح نالوا هتسانعم

 غالبا هتاعا هظمو ع عاقنا هل ویق ا اعد ناتلق یپلا ہاکرد ضرع هدنفوح هک

 | دهرافل یطعا دوخای رولوا كعد رتثآتلا ددش هدست هرادصک راس هدا ذافناو

 دوب یک ینیدلوا۔ لعفا و دودش ندنطفا ءاطعا یسلک ما هدنل و

 1 لعفا ندد نم,هنوک ویو رولوا كعد ةباجالا ىف ع رسا 4 ا فرصت ندهاجا
 1 زا جام لاش رونل وا فرصت ید تیکت هک هت رد سیقم هدندنع هب وبیس فرصت

 | ك عقاو هدنسهي رک مقاول حایرلا انلسرا و كاذك فو ملل مهالواو مها دل,

 1+ هیاصش هکلب بویلوا 3 لماح یدنک حر ردهنسانعم لماوح ردیعج تنی | 2
 ۱ هنایقلم گرد حزاش زولوا ندلیق لوا دو نفغلوا هدارا یمانعم لعفم 42و
 ھل .لعاق مس ۲ هکرولوا تقیقج دوخاب رددنلسق یزاجم دانسناب قالطا اول |

 ترم 223 درفلا قزام دواب رولوا كعد حاقللا تاذ.یک مانتو نال رولوا

 دناوز قذح دوا رده رابتعا ناک ام دوخای ردببس هحاقلا حایر ےتلارز لب راتعا ۱ 1
 هدام هروک هنناب تنسشحمزو بشاعوهف بشعاو لفایوهف لقا لاق اک ریلی

 || تلاط ودندساخ باپ هک ردفرصتم ندنسهدام ةوعدلا تیاجا ریدقت هک رک موق
 1 ۱ اتو تناوح ( بئاوملا ) E رول وا هنساتعم رب سم ةهوعدلا تراص یی ۳ /

 ةباج نم له لاو هتسانعم هراط رابخا روئوا قالطا هثداوحو رابخا روهظو |[
 وا قالطا نوهکیدلک بودا عطق یرایدو دالب ةقراخ شرط یا ريخ 2

 هدنظفل هاج نالوا نیعلا زومهم ینعب ردهنساتعم یردلا ةبأح ( یزد ۱
 یو 3 هدننزو لاعفنا (بایجالا) زاوتند موغا شمرولب یزو ون کودتا 1 4

 تدعم اذا قالا اا لاق رد هتسانعم قلوا مار تودازوا نوي ن نک رولیغاض

E.تحت ھم بس  



 ۱ تا نا و

 كتم عو دصقف غوا یل ییباای كما نا بودا هجو ها سخا سپ یدلیا هدافا

 aH هه ره ۳۳ سم

FAP ا 

 رب هدندالب مت هدنزو ارج ( ءان ) هیلیا قوسو ثادحا لپ بو وآ
 هک ی زراولنا قویلنا با اوا ردیدیماسا هدننزو ناک ( ب۱ ۱

 یراصنالا ةعج وا هدننزو ریبز ( بينج ) ردندخاشم رابک ردبقلم هلا یریکلا مج

 هلا هبه یا ( باصحا ) یدنلوا رک ذ هک هتن رد بیبج هلبا اب لوق ىلع ردیسا
 یا باعج لجر لاق روضد هرودو ج ابوط ولهدوک زانقط هدننزو باجس

 لاقي ردهنسانعم قرخ قریب هلیوکس كواوو یصف كيج ( بوجلا ) ززلم ريصق
 بیک رت لصا هعطق اذا هباج لاقن ردهتسانعم كمسک و هقرخ اذا اوج هبوحم هباج

 درلن وئاخو هنسانعم ههطع ولد رونید بوج هیهغوق ویو ردعوضوم هبانعم وب
 ردیمما لجر رب بوجو یک نوناک رونید هغاجواو روید هناقلقو روند هنلهجارف
 ضدالا تبح لوقت ررلعتسم هتسانعم كايا هفاسم حط بوح و ردد آ عضوم ربو

 تیح وقت روک بد ندنیاب کد نوه سام قجآ هقای هکلموک و ابتعطق اذا

 یند و هدشنزو لاعتفا ( باتجالا ) ابیح هل تلع یا هییجاو هبوجا صیمقا

 باتجا لاق ردهنسانعم كيک كلموك و هقرخ یا هب اتجا لاقب ردهنسانعم قرب
 اهرفتحا اذا رثبلا باتجا لاق ردهنسانعم قمزاق یوقو هسل اذا صیقلا

 ثلئاس ردمسا هدننزو باوص ( باولبا ) رونید هناقلق هدننزو ربنم ( بوسلا )
 و و رر د جاپ هدیس راق روند همالک ییدلیا تاکساو هل اتم هب هدام یتیدروص

 ( ةباطاو ) هلیسنک كرلءزبه ( ةباجالاو باجالا ) ردذوخأم ندنسانعم عطق

 یسهلج هل رسک كيج ( ةبيلاو ) هدشنزو هیوثم ( هبوعلاو ) هدسنزو هعاط

 ندلاعفا رده ردصم هک هوجو هاجاو باجا هدرلنوو رد هنس انعم باوج
 هباجو هنصع باجاو هباجا لاق ردهنسانعم كمريو باوج الباب ردرلردصم

 » ةباج ءاساف اعم ءاسا * لاثمالا هنمو رک ذس اک ردرلعما یک باوج هبیجو

 فزم هلغلوا موسم هدشاونع اعم ءاس قرەلوا الث هدلم ضعب

 تابسا ردشلبا شیوشت یتاوخاو هبأجو هباجا وبشا فلؤم هکیدلاق ردشلبا نن یآ
 هرزوا قلوا ردصم مسا هسح و هاجو رد صم ندلاعفا هاجاو باجا مرد هر ای

 رد هنسانعم هباچا هباج هکیدید هدنمص رو نم لثم هدنعم یادم یح ردمود ص

 هنعضوم ردصم نكيا لكد ردصم رلنوب ةبيجو اباوجو ةباجو ةباجا باجا لاقي
 رد ہد رک رص ت ینیدلوا ردصم هباجاو ردرد صم مس هاچ هد هردو رونلوا عضو

 سناولغوا یدنک ورع ن لیهس هک اوز هع" رو رول نه لثم وداق ساو

 هرکصندنراسفتسا رطاخو لاح سنخا رلیدتبا هفداصم هب نقتسنخا هاک ان نکیا ردیک هلا
 یغیدلوا ولغوا یخدلوا هدکدلیا لاوس ود ردیک مالغ نالوا هدکنیعم وبشا هيس



 ا دابقلا سلس یا بانلا عوط سرف لاق ردهتسانعم كلد بولک هک د تآ
  هتمو یدلوا کد هک هت ردهتتسانعف هدعابمو هبنام بانج و رد [ ناسآ یسلش

 لوش هدننزو هباصس ( ةبانلا ) لها دنا ىف یا محق بانج یف دز ج لاقن
 هربخذ هلیسارب هربخذ نوجا كلا بلج هریخذ وداز هنبحاص هدنرزوا هکردهقان

 ( بنحلاو ) هدننزو ربنم ( بتجلا ) هئلوا میلستو شراپس هیهلفاق لها نالوا شک
 ادنع نا لوقت نوسلوا ندرش كرک و ندربخ رونید هثیش قوح هدننزو دعقم

 بس رووا قالطا هیهدرب هدننزو ربنم بنجمو اشک یا انا مشو انحما ریت

 ۱۳۱ لاعاص لا هک روتتد هە هدنزرط یسهیخن وا لوشو ؛هنبسانعم
 همشارا بنمو راغاص لاب كرهنللربس بوجآ نداروا ینناغوق كننرآ بوکیلس

 ویو هتسانعم سرت رونید هناقلقو رونید هنتاې نالوا یبتدم هنیدحرس ب رع تم
 لدر ومد هک رونید هتل ۲ نانلوا رییعت قریصو دروک و ردزب ,اج هلی كيم هدانعم

 هدرلالرت 7 ۲ رول وا نکک و هقفو یسیفاشاو هدناکش قارط نسشید ندو

 رولیکح قاربط هررب دتکسکو ب یک یرلیراقو كضوحو بالود هد راهجابو

 روتلوا ریعت لی هلبق الاح ها 4۸ سا لیاقم لا هدنزو روح (:بوتلا )
 لاق ردیفلار ۲ كنعلطم اير هلیعلطم لیهس بک وک هدنیرق ییونج بطق یہم

 كنل و م ایرثلا ملطم ىلا لیهس علطم نم ههم لاعتثا فلاح خر یهو بونلبا تيه

 هنف رط لا وب نکل رد هیست ثعاب یوبه ند هک بنج E ا

 كنظفل بونحو رلوا یثقم هروک هراید نالوا هدهبک ءاروام رولوا و هلتسن

 لاقب رد هتسانعم كعسا لی بونج هدننزو دوعق ( بونلبا ) رولک بیانج یعجب
 بولا ممتناصا اذا لوهحلا ءانب ىلع اورنج لاو ابونج تبه اذا ابونج جیرلا تبنج

 ردیدآ نوناخ رب هدننزو روبص ( بونج ) بونملا ق ولخد یا اوبنجا لاقیو
 هن وک رب ندنرلبمل نایبص هدننزو یناعس ( ابانلاو ) هلا دمو یحف كيج ( هابانلبا )
 هرصد هدننزو ريق ( بنح ) رووا قالطا هدالب هوت رب ) تناوطا ) ردیدآ بع

 باتحا ندیدنک اعاد هدشنزو هزه هيض كيج ( ها ) رد هيدا رب هدنساضق

 هلیصف كنيعو یم كناف هک ینزو هلعف وبشا هک رید حراش رونبد هثیش قحهلوا
 اردایو رد هتسانعم ل وعفم هلی وکس كاعو ردعوضوم ه:سناتعم لعاف هل ابم رد

 كفل وم ردندل وا نوک هنج وبشا ردلیعتسم هتساتعم رخ آ اهدحا

 داعیاو بانحا ندندنک یمات هک ایوک نکل ردل وعفم یانعم هج رک هروک هنیریسفت
 هدنلحاس سراف هلی د. دشت ۳ كلونو یحف كيج ( هبانح ) ردعحار هلعاف یانعم هلکلیا

 ندنیدع و رلیدلیا تأشن نداروا یسهفناط هل مارق هکردهدلب رب لباقم هننیصح كراخ
 هک رونید هناعس لوش هلیحف كيه ( ةبوتحلا ) ردنداروا یانلا دحاولادبع نب ىلع



 E ر ا زلف ر 1 اذا ا تا < لاق رد ۱
 تعطقا اذا موقلا بنج لاق ردهنسانعم كلس 0 یدولم برات ا 1

 هک روند هتلاح اتا ورین و نالوا هدنرلټایا دز ۲: رولوا مسا بیو مالا

 تآ.و و ردنرابع ندقلوا سوقم اع ون بویلوا یرغوطو كد یرارکس كن را ۱

 ۰ هدانعم ویو ریتوتو ءانحنا یا بیت سرفلا لجر ف لاق ردهشدم تفص ٠
  هدننزو لعشت ( بنطلا ( a لصالاق هج رک ردعلنا یک نیت و ریتول بی

Eی دف بولنا ۳ د هنن رب هد رل و 0 تناهلاو دو ۱ هدننزو لاععفا  

 هبئحاو هب لاقي رد هنساتعم قلوا
 1 1 SOE ا ( هع دود یا هاو هاج و

 0 لوب یتا ندنقوخ بک نام 5 د هسک اش ندا رفا: ناش هیحو يود هدننزو
 بت به هه

 بنج لجر لاقن هلوا ردا تماقا هد هف رالآ يول هفرط رب ندم نالوا يزغا

 لازا رف كيج ( باللا ) فايضالا قورط هفاحم " قير طلا ةع راق شو یا

 لسقلالبق از نددوخأم ندتسانعم دعبک ریهنساتعم قوا صف لغ |
 لج را بنج لاقن ردندهیعرش تٽاقالطا موقرم ظفل رولوا دیعب ند هیبلا تارق
 E لنيتمض ( بنما ) سمالناو معيارا نالا ا بت و 1

5 

 یهو مهو اھو وه لاق رد رارب قنومو رک ذمو جو هند و ید رقه روید

 فرم صتم لوا تف ضعبلا دنع و ردب دامس نالوا یداح هتسسا ۳ سودا ارز ]۳ ا

 : ۹ .E هسح هاب اه و دم د وه ن ۹ رود بانحا هدنعج و ناب ا بولوا 7 11

 ۲ و یا هنحا لاق رد هنسأتعم كلبا دیعد هل رسک E ) باتجالا ۳ ردلکد

 ان راص اذا لجرلا بنجا لاق ردهننسانعم كا تا لسخ پولوا و
 لاقش اد دنساتعم قاوا تح ید 9 ۳ بانعس الا ( لوعفش هانا لا بنجا لاقو

ARK 

 كىا رس ا ءانو هدننزو باع» ) باتا ( خا ی .لجرا بنوسا

 ندنسهرو كنهءلقو رهشو یرب نالوا ,یلاخ ندانبو یسهدوچ و
 0 E 3 رو اف ناو ءانفلا یاب تالا بحر و

٤ ٤ 

 قم لا نما یم

 ی تر بیم ا £ نب ا

 اید دوخاي هدنرلتا قلاب هرجا سکوک هک زوتند هتلف تا باد هدنزوا
 و ناریآ یت كنادغ ها سفن تالا یی مد رج اعباج یر
 زو هک ا ۳ ولو دا و هدنف رط خر



 ۱ 1 N ةا مه لا 2 روتوا رعت ا 2 ؟روتید ,هتسالمدقم ۱

 < ا بوق لوسو خاص دك يي لعافساو همش ۷

 زا (بنعلاو) هام ف( تنا ( ةرسسلا و دنیا اھ و نم ترنم یدحای ناک لاق هام

 1 هنج لاقت یک کک كدب رد هتسانعم و های بود ییهنسن رب هرز وا

 ۱ قلقسغ آ نالوا ضراع هتم راوط هلنییصف تنجو هنح ىنا هداق اذا اتو اج

 ك اضعب ردنرابع ندکعروب ناي ناب رکج یاران هک رونید هنتلاح شیوروپ یک

 كنهود ندقل زسوص زن وات بتجو رول وا یاب ندروتف اضعرو ندقل رن وص ٠

 الو بلجال هک بنج لوشو روند ههنسن ريصق و - زد هتسانعم قعتاب هنباب کو

 نالا بول [ تآ درب هجا هدن ریس یاورک یا و رند یخ

 وا ردترابع ندکلیا قبس یرارخ آ هلهحو وب بوت هک د لوا هدقدلرو تآ نالوا
 دیعع ندرب نالوا تاک ز لج هدو و نال[ لوما تاک و ب هدنص وصخ تاک ازوپ

 ندعضوم یلام یحاص لام:دوخو كليا ما شل هاي كلاوما پوراو هعضوم "

 ۲ ندق وا جات هغعراو هافلکت زاردو رود نوعا 3 بلط هدوب و هلا: دعس

 تاک ز یرو قابس یر ردرقحهلوا هدهدام کیا بنجو بلج هصالخ ردنرابع
 هدنسودام بلح هک تن ردشلوا رداص رش 2 جد ندنسکیا رد هدنص وضح

 ۱ قآ كد ردهنیشن نالیکح هدکد هدننزو مظمم ( بنجلاو بونجملا ) یدنلوا نایب

 وه لاقت روند هب یک نِ تک ربار ب هدتسا تهسک ر هدنزو نامر ( بانلا ( و

 کیا كیءود هلیس ین هنو یف كيج ( نابینا ):كبجأ ىلا راسم یا کان

 1۳ 5 چ وا هیینح و رد هببنح ید رفم روند 3 كو نالوا لوچ هت رلتاي

 رلنیتع ( بلاو بنالا) هتسانعم ىلا فوص روند هنكو كنويق شهريك
 هب هناکیو بیرغو روند هناویح شک سودرس هدننزو ,I ینخالاو )

 درآ یکیاو روشد هینسک رقحو لیلذ نانلوا باتحا ند راقم بناجو روند

 ( هما ) ردندتسهحصدم کروند هنآ نالوا قجآ یناتع ولنادیم ییبام كنیرلقءا
 هنحو روند هکل هناکی و هکلبغ ردرعما هدننز و هاتک ( ااو ) هدتنزو هر

 سانلا نه لا رععا یا 2 ةشح وڏ لحر لاقت رونی د RATE رع بولیکح ۰ ندا

 هنا رولب زود هلع نم کروند هتس رد وکیا كنهود و ردهنسانعم هیحا و

 O تو وا هدم” وم زا هک روند هراح اعا هدرخ لوشو رولیفاص دوس

 ا هیات هنحو روند هایت نالوا جز و هدنه رس رها رب لوق له
 تر روع م 1 حاس ندا توب . یاعدا هدرکا قیدص تفالخ نامز قراط نی هشح

 لی )اا درېم نالوا وح ماما هنج نب هنلادبعو رديمسا ییذّوم

 :E  هنع دعب اذا اینم هح لاق ردهتسانعم قلوا دعب بویلنای ندهنست رب هدنزو

 هات صوت نجوم حس حس
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 ییعب حداوف هرکس قاس هیال ةرقفو ردکع د هلی وس انسان هدنقح كنآ ع رد زاجم

 تط رف ام ىلع ان شیخ یواضب هک رد ج زام رد راعتسم ندنعاقا ید روق حج اقا

 اف ةیانک وهو هتعاط وهو هقح یف یا هبناج ف نسی رک ةیالا [ هلا بنج یف

 ربسفت هليترابع ه رف ىف ليقو ةعاطلاك فاضم ریدشت ىلع هناذ ف ليقو ةغلابم
 هدارا تاذو هلیسهفالع ترواجم دوخاي موز رولوا زاجم هدلاح ره سپ ردشلیا

 یانعم هد هبانک نکل ردشلا ناب فاشک بح اص هک رولوا هانک هدقدنل وا

 ندهح راج یلاعتقح اربز ردم یسلوا هیانک هلغلوا زناج كلا هدارا یخد قیقح
 هنج لاش هنسانعم كما عفدو ققاق هئوا رولوا ردصم بنحو یتا رده زام

 هنج رسک یا هبنج لات ردهتسانعم كلعا تسکش قنایرب كنهسکرو هعفد اذا اننح

 باج لاق رد هنسانعم قلوا قاتشمو هدعبا یا هنج لاقت ردهتسانعم كليا داعیاو

 نالف یب ف بنج لاق رد هنسانعم قلوا لیزب قولوا بیرغ هر رو قاتشا یا هيلا

 وزرآ و شهاوخ لاک ههتس رو ردشلبا رارکت یانعم و فوم اب لز اذا
 بابلانم انج بنحو هیلا بنج لاق ردهنتسانعم قلوا رارقیو برطعم هیس

 رونید نیر نالوا کاو مظعمو موک كيش ره بئحو قلق اذا عیارلاو لوالا

 كنهلسق لها دوخای ردهلسق رب هدنع تنجو ردیرب نیکنا كنايرد رها بثح القم
 رددنیدحم یوکلا هللا دبع ن بنحو ردلکد یرردب قحهلوا بونم ردسقل

 هرزوا ینایرب یک مکن نکرروب ینعی افقعتم هک ردهنکلوخهدنن زاو ما

 لدب بینجو افقعتم بناج ف یشع هناک یا بینج لجرلاقب هلوا رروب یاب جناب
 تنجو بئانج لیخو بينج سرف لاق نوهکیدنک بولیکح هدناي روشد هنآ

 امرخالعا ع ور بینجو ینا ردعچج مسا رد هنری صف د هداروب هکړ د حراش

 قمراو هنا كنهسکرب هل رسک كيج ( باتلاو ) هدننزو هلعافم ( بالا ) ردیدآ
 تدعابم بویلناب ندهسکر و هنح ىلا راصاذااانحو هبا هباج لاق رد هنساتعم

 ( بنطاراج ) هدعاب یا هباج لاقب رولوا نددادضا هدنروص و رد هنسانعم ڭا

 هلغلوا كشن هک هناخ كنس یسهناخ هک ردوشموق لوش هب وګس كوو ر كیج
 بتطاب بحاصلا ) هنج ىلا 4 قزاللا یا بنا راج هل وه لاقب هلوا هدکنای
 ۱ باب تحاصلا وه لاش هلوا ۸ 5 او هد رفس کروند هنشادل و رفس

 یع نایلوا ندکتریشع و مو یدنک هلنیتعط ( نیل رالا ) رفسلا ف كبحاص

 وهو بارات وه لاقب ردندنسانعم ادعت هکر دوشموق نالوا ندهفناط یاب
 هلناعفو هدننزو هرم ( ةنطاو ) هلیصف كهج ( ةبانلا ) كموق ريغ نم كراج

 هانح یا رحم و هاتنح و فنالا اتان هنم و روند هبهنسن نالوا هدناب رد ول

 4 ی هدننزو هبظ* ( دنعا ) رد داتق ندیا هطاحا ولف رط کیا یورپ یب
 ی تی

ga EEAتست  
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 ۲ || كشود هدنزو باشیشعا هلا همجم یاخ ( بابخلجالا ) ردیعما لحررب هدننزو
 دیدش و بلاص هدننزو رفعح ( بدللبا ) طقس یا بجا هبرض لاقي ردهنساتعم
 هدننزویطنح ( یعلطاو ) هلیحف كرلهج ( ةباعلم لاو بعلملا ) رونید هعيش نالوا

 ههود لوش و رونید هیسک ربرشو اجو شارتا و ظیلغ ردزناج هلیدم كفلاو

 هلتعرسو باتش هدکعروب هلغلوا زغمکیسو میس یکمدآ زوغاو نیقشاش هکر ونېد
 روند ةابعلج هدننوم رونید ید هیف ږغ اک | هلوا ردا مادقا بویلابح هدوجب

 رونید هب یشک نک هروک سضبلا ددش تی یزوک هدننزو ینرق ) یعلحا ) هاه

 هدكمرول وك ك وي هدنن زو ةاطح ( ةابعللا) رصبلا ددش ىا نبعلا ىعلج لجر لاش

 یک ناک لب ندکل ریپ هدایزو روند ه هقان نالوا ددشو یوق هدکتک هلو و
 هکردیفدامو هدننزو هنانلج ( ةنابعللا ) روند هیهقا نالوا نوکشود بولیکا
 لاقب ردهندانعم قاي بونازوا هد زو باب جا( بابعلجالا ) یدنلوا رکذ

 بهذ یا نالف بعلجا لاقی ردهتسانعم كمك دتماو عیطضا اذا لج رلا بعلجا
 دهجودج بویلابح هدکع رو و رثک اذا یا بعلجا لاقب ردهنسانعم قلاغوحو

 هدننزو نتمطم ( بعلحا )ربسلا ىق دج اذا لحرا بعلحا لا ردهنسانعم كليا
 قوج یتعی شبقلا ریثکو روند هیسنک نالوا یضام و فان هدنرشو ریرش تیب

 ( علج ) شقلا ريتك یا بعلج لیس لاق روند هتنوص لیس نروتک یدنلیس
 لحس هک ( بعللا ةرادو بعلللا ةراد ) ردیمما كغاطرب هدهندم هدننزو رفعج

 روید هروع كوي یبرف هدنزو روهج ( بوهلما ) ردیدآ عضومرب هدننزو
 روند هیهرد هدننززو بابلح ( باهلملا ) بک را ةيظعلا یا بوهلح ءآارما لاش

 [ ناو ) هیرمک كنون ( بناعباو ) نوک كوو یصتف كيج( بللیا ]
 كيحر ولک بونح یرلءجنوسلوا كنهتسن راسو كلانا هنسانغم قشر وند هناي هلاحف

 یسهدام بثح لصا هروک هناي هدرباصب كفلوم رولک بئاتجو بتاوجو هلی
 هراعتستالابو رووا ریبعت ناد 8 صا ووم هنقش كناوحو راسنا ییعی د هح راج

 ید لاش و نی هک هت رونلوا لاعتسا ید هدهیحان و تمس نالوا اکی ندنای لوا

 ينجو نابو رد هنسانعم هیحانو تعس ردیبسن لعاق مسا یسهلک بناجو ارد ەجلیوب
 رد هنسانعم قع غ ۲ یا كن هنسکر رولوا ردصم یدک یہا رولوا هنسانعم

 هتج ىف هلا قنا + وبثاو هنج یکش اذا ینعک لوعقش اینبم لحرلا بتج لاق

 قا هک رلیدلیا رشت هيرا هتفنالو هال رلضعب لك + هقاس ق حدقت الو
 رلطعبو ردریذحم ندکلیا اقلا هبهنف رب یتغایاو كالهاو ذخا بولک ندنناپ نروک
 دوب هکرلیدلیا ریسفن هليا حشو تمذمو لصف ىنعب هعیئو سوک بتح هدازو

 رد زاجم



 3 متشوم رو روند ا داوس ی تر ۳ روتید داش

 صیق روند هکلموک هدشنزو رافس ( بایللاو ) هلرسسک كيج ( بالا )
 صوصح هتس هفناط ناوسن بابلحو هصیف یا هابلعو هاج سل لاق هنتساتعم

 لوق لع رد راک ديد تلتسوا رولوا ریغص ندراج هکرونید هعساو بوت ع ورب

 هدرا راید و رردا رابع ییالح کا نا وشن هدناتست رع دکر روداد هراج ۍراکدنروب :

 هننسانعفا راج زود هب راو روا شاب كناوست شعبلا دنعو رل 9 |
 هکلم نع اولرع یا هیاباح اوعزب لاش ردلعتسم هنتسانهم تکیلع و فام بایلح و |

 هدننزو هحرحد ( ةدلملا ) روكوا هباننک ندتالو و كلم ید هلأ صیق هه

 اتم تاک یا ج رحدن ( ب اجلا ) ردهنسانعم كم ردپک پایلح
 رانز ( بالا ) روند هب واخ نامش تف ( اللا ) تیلصف هاج لاق

 اهر رهش نددلابا هقر بالخو روتبد وق یک کد عف یس داف تال ۲۱

HE ۱لوا ياا د ن لبع ندنیخ روم ردا دلو و هدارواو رد دآ 4 رق رب هدشر  

 هد دشت و دانیتع ( نابلطا ) ردعض ومر هدنزو تیکس ( تا J ردندهبرق

 RE لوشو رونید لغ نانلوا ربع قچ دو د و ناقع ( نابل ماو ) ۱

 تالآ یسهلوقم یجاقو 2 هنشا بوکید , 5 قحراغط ندناتخهو ندنوک ۱ ۱

 عضو هنحما هلسیغابو هلق یف عن دغ بارق دوخاب زرد عضو تاوداو 1

 لوش رد هلی هیش ع راضم یکهدن زو بذص# ( باعا و روند هفرظ یرلکدتا ۱

 دا :رارف دوخای نوجا رضس و بذج ییهسک ضعب رراکنوسفا هک هکر وند هغو < 1

 لاو مقي نا يليا اب هدیعا نولوش راردا لاعا بودیا نوسفا کا نوعا عاجرا |

 هدعب یدیا راردنا نوسفا ك رەد بلح بلا ردع راصضم لعفو لصالا يف بغي 1

 رارد ید تلتعلا هراد هک ( تبلت وب ادلا ) ید دل وا مسا لبا ریکشت كرەديك 3

 یعاهحاو ترک روح ینیدلوا یواح اتو رد ندنرلهرپ راد ضو

 یرارحم ثتجو حراضمو حرضمو فيفخو بضتقمو عيرس ارز رده يت تعا ||
 ا الثم ردهیست بیس ین وا تلثح ندارخا راد ل و ردلتش ||
 تبییلح ( ردشفل وا بالتا توس ناعفتسم و ندد دم تالعافوآ ندلیوط و و

 و هلا ءلمعم یاح (باحهط۱ ) ردناذ رب ندباجمتا هدننززو لیدینق هلیسهینب رغصم 1

 ولتماڪط یسهدوک و روند هیسک هدر واس و ریپ لب هاب اه ( ةا لاو J هد زژ

 دیک نالوا ك هلیهح و قمالوا لیق هدف رط ییا كنشاب یفعب جا هدلاح

 رد هنسانعما بأیلج هل يف كيج ( بحال لاو ) «دننزو رفعح ( با 2 و

 هدننزو هنیمطم (نبلصما ) رونید هیسک نوزوا هدننزو بش رق هلیب دیدشت (بلح

۱ 
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 تتولح عرض بلح لوقت هیمروا هنسهع كنهقا لشاب یسیروای هک اب رد هتسانعم
 لاقب روید ههنسن نانلوا بلجو لقن هرب رخآ ندربرب هدنزو ریما ( بیلا )

 لاق و یک ءالتف رولک ءابلج و یک یلتق رولک یلج ییج بولجم یا بیلج دبع
 نهدلروک هلیسهدایز زد تدجح ) بلعلا ( بئالحو یلج ةهوسن نم بیلح را

 كيج ( ةباللا ) توصم یا بلحج دعر لاش نوئید هنسدل روک كوک ول هقارط

 تر ا ( ةنابلطاو ) هدننزو هثدم ( ةبلجلاو ) هلددشت كمال و یخف

 یج اچ هزو یک بلک هلنیتعع ( هنانللاو ) هلنیتسسک (دنابللباو ) هاب ددشت و
 دلم و ةبالج اما لاق رونبد هتروع یوخ دیو یوک هواب و هطیلسو قاتلش

 ( ناال ا ) قلنا هثیس ةراذهم ةباخ» ةتوصم یا ةنانلج و ةنالحو ةنايلجو

 ناغ عاچو قاتلاش یبهطاش هلاب دیدشتو نیتخف ( نابلطاو ) لاب ددشت و نیتمط
 هدننزو هعرح ( ةبلللا ) ةبلج وذ یا نابلج و نابلج لحر لاق رونید هیثک

 نوکت هدنز رط قوبق هدنر زوا كن هرات هکر وند هنسوه"ر هه كي هراب نایلشد هغل وکوا

 هننغب لقاج و زول ومو روشد هنس هعطق باح” هبلح و رد رابع ندکح رد ندیا

 كولب كولب و رولوا عن ام هن ر و كیاود هلغاوا ۶ ازنم هرزوا یر یرب "وکار

 لاق رونید هب هنس 9 هرزوا تدشو الغو طقو روند هنب را هج راب قلتوا شعب

 كنامزو روند هنب رج اغا هشيم ارطمو 'زيسو ةدیدشلا ةنسلا یا دل | ق اوعقو

 ردهنسانعم عوج قلحآو هندش یا نامزلا ةبلح انناصا لاش روند هنتنم و تدش

 راوتسا هنیرس هود و روند e 4 یرد ن رلیکح هنطح كنیدواه هودو

 یسهلوقم زاربحو هنلح لوشو ی ؟. نیر شو ك رج روید هلآ رومد یر کدتا

 لوش و رونلدنک یسهلوقم قانح قیرق هلکذ [ هکر ونید هنسهح راب رومد كحوک

 هلوا شملکید بونالپاق نیشیم هنیرزوا هکرونید هنسهلوقم دنب وزابو لکیهو هیدن
 یدنلوا هجرت هنوک لوا هلکلیا داربا هلیئرابع :دلح اباع ز رخت :دوعلاو فلوم
 ليس هنیرق یسهرابع ةبلج ىف ةذوعلا لعح اذا لجرلا بلجا لاو هجدقم نکل

 دنوزابو هجن هبلج هکردقلوا هدنناونع ةذوعلا لع راه ةدللباو نالوا باوص
 هنس هناوز كفاحم نیکسلا ةبلح و یهتنآ رولوا كعد نیشیمو یرد نانلپاق هنسهلوقم
 هب هام و هغل ز وماط لوش و رد هنسن نربدش واق هنب رومد ییباص تكخاح کروند

 كنفا طا هکرد ُةتسانعم هعش هبلحو رونلاپ هدون نوعا قلوا دو هک رونید
 هدنع وجم كرلن و رددآ قلتوا عور هبلج و روند هتسهعطق ضرا ج راخل ندنتنیه

 ثتاودا حج رونىد هالا هود ھل رسک كيج ( بلخا ) نساه ردبلح یرلعج

 راسو زساو نسنالوق دوخای روند هنسوتروا كنالا لوق لع هلیئایوشح و
 ی كيج ( بلا ) رووا رببعت بطح هک رود هنجاغا زکلاپ زسئاودا

 هلل سکو
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 ۱ ین آ هلتنایخ رلهسک هجن رب نکردیک بوشوق ینآ كن رب هدننادیم وشوق بلح
 هدندنع رضعب و ردنرابع ندکلیا دایرفو وغ نوحما كمردنود یزو بورشاش

 بلج هن رارهش دوخاپ هنتعس هایم نالوا هدنرلب رق یدنک یعیاوس تاکز رهدوو

 بوراو هداعرم یرلقدنلو هلغلوا یبنمو سپ ردکلبا فیلکت هناا ,لام نوجا

 بویمراو هنرزواكنوروس یسدنک هدو و لوق لع ردمزال كیا ذخا ینرلتاکز

 ییدلیا ثکم بودا بلج هنفرط ی یروسو لاسرا مدآ ندارواو لوزن هلع رب
 هدننعض كلک ندنسهقرآ ههسکرب هدننادیم شرایو وشوق دوخاب ردقلا تاکز ندرب

 قیوشت قرهرقیح احاج بوروس هلا تآ ندنسهقرآ هک لوا هلکلیا شراپس
 عاونا هلغلوا تنوعم هدنب رج كن آ تکرحو عضو همس روب ردنرابع ندکلیا جم و

 ءاشنا رونلوا رک ذ هدنلم یظفل تنج و ردشلوا دراو یمن یبم هنشدلوا ندهلیح

 ردهنسانعم تاوصا طالتخا و دایرف و ورع خدو هللا ( ةبللا ) ىلاعت هللا
 بلج ندلح رب هدالنو هدننزو هروبص ( ةبولطاو ) هدشنزو هبیبح ( هللا )

 لوش لوق لع رونید هرلءهود كکرا هبولج و یک بلج روند هکروس نالوا
 یح و یدرفم هلوا رونلوا او تیبلا ثانا یتیعب ع اتم هرلن [ هکر وتو هراهود

 ردهنسانعم كليا هطامشو دای رفو وغ سان هلسک كنءنیه ( بالجالا ) ردیواسم
 هنقیرط جزاق و كمشرود هراک و بسک هوجو و اوبلج ینعع موقلا بلحا لاق

 رجز هنآو لاتحاو بلطو بسك اذا هلهال لحرلا بلجا لاقب ردهنسانعم قلابح

 قعروق ناق و ءرجز اذا سرفلا ىلع بلحا لاقي ردهنسانعم قمرقیح هللا راز آو
 فیوخ هیدیعو ترشمو رش ییهسکرو ساب اذا مدلا بلحا لاقب ردهتسانعم

 رد هنساذعم كليا عج تعاجو شب هدعو اذا الف بلحا لاقب ردهتسانعم كلا

 بویالپاق یرد شاپ هنیطح كنیدیواه هود و ما عج اذا لجرا بلجا لاش

 سس تح بطرا دادا هاشع یا هتف بلجا لاقش ردهنسانعم قءروق هدنرزوآ

 لاقی ردهنسانعم كکرب و هناعا یا االف بلحا لاش رد هنسانعم كليا مدرا و
 كليا عضو هرجا نيشيم یسهلوقم دنبوزاب و لکیه و اوعمحم اذا موقلا بلجا

 نالیقاط هننادرک تآ ضعب هک هنا ردقمالپاق نیشیم هنرژوا دارم هک ری اسم
 كشوک كکرا یرهفا كنهسکرب بالحاو ررکید بوالباق نیشیم هه

 ( بیلجلا ) اروک ذ هللا تدل و یا نالف بلجا لاق رد هنسانعم قمروغوط
 هلا رازآ و رحز هاو ردهنسانعم كيا دایرف و و غ ید و هدننزو لیعفت

 قدوشت ندا كن رب نکرگ بولک یرلتآ هقناسم دارم هکر دهنسانعم قم رقیح
 رادقمرب و هعنُم اذا هبلج لاق ردهنسانعم كليا عنمو ردنرابع ندقمعاچ نوحا

 زا تلبا دن هنس هع كي هقات پودا الط 4ا :E یک روماچ ینس هلوقم هکیو دو

 تام نا To تست نه هد OLDER ERC ST Ca - تب



  هدهام لاق رد هنسانعم» هرش و ص رح قا زسموغ وص هدننزو هحن رح د ) هتعملا (

 هراقج رقنالوأ اد هدنزووص هدننزو هذفنق ( هبدعللا) هرشلاوص رطایا ةثعملا

 تویکتعلا تیب روید هنیوا كجروا و رولوا لصاح نکراغای روم هکرونید
 ولتجوزل یک زوغآ هدنسارا یسهکح ییا هدقدغوط زونه قالغواو هنسانعم

 ردن داعما جد بدعح نساه و ردیع-ا ندم لحر رب ھه دعح و روند هب هنسن

 هبیشکدنمونن نیلا یسهثجولپ و نوزوا هدننزو رفعج هلا همجم نیش ( بشعلا )
 فتک هللا همم نيغ ( بغج ) روند هیسک ةماقلا ربصق هل وت ) بنعملا ) روتید

 رکذ هر قرهلوا د رقه رونلوا ی اعاسا هتش هل بقش هک ردظفل رب هدننز و

 بر ( بلا ) ردهسک راکهنتفو دسقم كم یت بغج بعش لحر لا رغلوا

 ندربرب نوجا عیب یتسهلوقم هبراجو نویفو هود هدنازو بعت ( بلطاو ) هدننزو
 هبلح لاش رول وا رعیعت تم زر وک ووتم هک نی هنیش اتم نلّقلیا بوروس هرب رخآ

 رولوا مزال هدانعم وب و رخآ یا موم نم هقاس اذا یالاو لوالا بابلا نم الح

 لاش ردهتسانعم كلا یلغح و دا رفو و ع ساتو قاسنا یا وه بل هبلح لاقب

 تربغو شهاوخ هدایز یندنکراشوق تآو لاتحاو بلطو بسک اذا هلهال بلج
 هسک نالوا هدندرآ دوخای یک ار وید نوسلیا قبس یراقیفر هلکلنا مادقا بولک

 رارکت یتوب فلؤم هرجز اذا سرفلا ىلع بلج لاقب ردهنسانعم قمرقیح هنآ
 ترضمورش هیسکریو س اذا مدلا بلج لاق ردهنسانعم قعروق ناقو ردشلیا
 اذآ االف بلج لاقب ردهنسانعم كليا ددب و فیوخم هلا دیعو رتاد هنلاصیا

 *راب و هعج یا حا بلح لاق رد هنسانعم كليا عج تعاجو سند هدع و

 لاق رد هتسانعم عاقجا كکربو ارب اذا حربا بلج لاش ردهنسانعم قلوکوا
 لاق ردهنسانعم كليا تیانج و عقجا اذا عبارلا پابلا نم ابلج "یشلا بلج

 هدننزو لاعتفا ( بالتحالا ) هيلع ىنج اذا لوالا بابلا نم ابلج هیلع بلح

 ( بالجمالا ) هبلج ینعع هبلتجا لاقی ردهنسانعم كمروئکپوروس كروس دوب
 هنقرط یدنک هسکرب ( بالچسالا ) لحاف هبلج لاقب ردیعواطم هدننزو لاعفنا

 هل بلحنا بلط اذا هبلجسا لاق ردهنسانعم كلءا بلط یتساک بولیروس كروس

 هکرونید هنسهلوقم ایابسو یشاوم نلیروتک بولیروس ندلحمرب هلنیتحف ( بلا )

 نم بلجام وه و بلا نم یرنشا لاق ردهنسانعم پولجم رونلوا ریبعت كروس
 لاق رونید 4 یتلغج و دایرف و وغ بلج و رولک بالجا یعج اهریغو لیلا
 * :بنحال و بلخال * وبشا هک بلح لوشو توصلا طالتخا یا بلا اذهام

 هکیدید رلضعب ردشلیا فرا هدنسانعم نیئدحم ردشل وا دراو یع ریش یہ هلیشدح

 بلج
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 | (دع ۱) رد ی ۳۳ رویم روت

 ۱ هک - | ىج رود چد یشکرتو رلود لایک دتعوتریو روتد ةتدوق قوا فو

 ۱ دخ رو بحح ( بقا ) تاک یا دهح کت لاق هک تیج روقک با

 | اہ ادا اتا بالا جم ایج ہلا بج لا رددت اک یک شکر
 یا هح لا ےک تدریوچ .یتخ عا ردەت ساس تكحرضود سوت یهتتوو
 | لاخ رسعساانح لای .رو دحح ین بح لا رات تحرک یو هلک

 | ( باللا ) روتید هتیتب کج رک شعادموک تاع هود بيسو دعوح اقا ےک
 | تكر دو هک (دینپ هک تزود کر فو دادخ

 اح ( یتا ) رح ی اکا یر ناکا ن کوا تندد رو ےک

 | ردەتاتس E ددل (( داعش او ) دو هيس ( ةعللاو ) كرو

 | درو قلا ( یععاو ) خرو لح ( بلاو ) زو لاح ( باس )

gEبیخ همیو یو اسو اس هح  
 | تعنآ تکیوک هند یخ تایج ( للا )ع صا هحربح یا سکو یت
 ىلا لاخ رر د .وتع نالوف جحر دع رااو کک چوپ تیا نا ےک

 یزحرق د تو نی ( یا ) تت لا درسا تع ن لادا اد وعو ےک

 ۱ گاو حق دات رور تقو رکا ب 8

 روا تاصح ج تو حو سرح دسرو ترا ھے تناو یخ تج

 | (تایقلا) اس تلا روتد هد واچ هد تاو تو یحو ( یا ])
  روتید هد و تسلا نرو ةع (داقلااو ) همت كلو نك یوو

 ره تیاع هدنق هک رود هاو ےعتروک لوح خرو رح ( بسا ]
 حب یسک السا بوسا اعاد یرگوط روک ورک کولا ردایو

 : ) ع الو ج ع تیخس توو و حر و

 رح كلاب درک حیا قوا وہ یرظو نا ر مک لوح وو
 م لا تح لس ىلا aS لا تج

 وا جسم و مع هرز یز ا س 5
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 یه کدات مک بح ندا یس یرکد بعرحو روید همعنخ ةيهادو |
 رود هتش ماحا دو تقتقانو قلص دوب درو لیدق ( بیعرفا) ردع |

 نجا هلتدشیوص هد رو روهج ( بوعرذا ) ادیح ارش ه مش ادا 2 ا بعرح

 تعود پولیقب هرب .دتذو بايملجا ( بایعرجالا ) روتید هک ارو ىلا |
 هج یاز ( بزطا ) حرص ادا لجرلا بحرحا لات یک عورصع ردهتساتعع
 رود هرلوق یخ كيج ( برذا ) ردهتساتس هصحو بیعت دسرو برح هبا

 برح 4 لاش ردعج سا هزوک های تراش ردیچ كدیع هگهتساس دع |

 رده يق ندتظفل بزح ردهة هد ترو هیهج ( هيج وتب ) دع یا ربتک
 لجر لاح روند هحدآ تنیط هریک او تریس توخ هعنزو رح ( برا )

 تيش نوروا هدو رقع هيس ( برسا ) ءرهاشلا ةريلاا نسا ىا برج |
 ا و کر یدولو یاس درو ناتا دونم
 لوق لع ینوا یلخ ما ھتوکس تدمج نشو یصق كيج (يعللا )روح |

 لوالا بالا نم ايتج بتجو ماعطلا بع لاق ردهتساتعم یوا تعاع
 رد هتسانس تعوکوا یربا یرولب یواو مدا الی راصوا طلع ادا میارلا و

 حج هتساسم هیهکا زرد هاش ها تج راب حو ايرج هتل انا هيج لاه

 ېو ساي قدوجو یک مډآ ریپ بودا هلازا شور یلتاوج ند | لاعت قح

 زرد هللا هيج حي رلیدتا ريخ هيف هادر رلضحو نولیا توارطو ي
 2 ان کا لوق لعو خ توليا زكو حدو نود |

 گرولواردنسلا فحو هدلوا یاتسیشح و ردکعد نوسلیامقح و راوخ یوتسو
 ( باشجتو ) هدو فک ( بتا ) روتد هحاعط داق دوخي هعاعط طلع

 بوتخو بتحو باش و بتحو بتح ماعط لاس روند هجااعط رہچاخ دوخ

 رودو ولتوححو یروق یدوحو هدنرو روص ( بوت ) مدا الب وا لغ یا
 هتس ارا و حیتب و طیلغو نتخ اقلطم درو ربيعا ( بیشذآ ) رود ةروع

 ( ةیوش ۱ ) روند هیسک ندا لک | ماعطلتوتخ و تقلع یک روحل اعادو روند,

 بتج لاج ردهتساح قلوا ردا لک | ما لتوتخ و تلخ 4 كيج
 هدنزو ريما ( بیشج ون ) لک الا "يس ناکانا یسامتا بابلا نم ةيوحج چرا |

 . دود ههتت ظیللخو حلاو رود همت شارو ماعا دو قلص هجو

 لا رددت اتم كجا هجشوخو هجوا یوص هدنزو هجرحم ( هیحرطا ) |

  علخ هد رنو هدنتزو بوذج ( بوعجلاو ) هد زوربما [ بیتذ او ) هو بارم

 | دونید هوداچ دعوت یریا یسهخ هدننزو ر ( بتجا ) رد نظی رب ندر
 | ( بتا ) رود هک نالوا نتخو تشرد ديم هدتزو مطح ( بتجتا )
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 تبا یک-تابن یدومو رسم نالو توا رطو بات ندیب ها

 هکر وند هوا لوش سن ردراکردو نکتسم برج تلع هنب هدنتحش نکل بولوا

 هلغلوا مضم یبیشاوم رونلهزا بورمشپ هلی ثٌأت روغی هدفیص بقع «رکصندقد زوق
 هدننزو ذفنق دوخای هدننزو رفعج هللا هثلثم یا ( برج ) رردا باثتجا رلنابوح

 بج رج لاقب ردهتسانعم كليا لک | هدننزو هجرحد ( ۀبج ربا ) ردپد ۲ عضومرپ
 بیدو كمروموس بودیا ل وانت اما ٥ یاعط نالوا هدناقو هلک | اذا ماعطلا

 عبج لک ا ینعی هیفام ىلع یتا اذا ءانالا بجرج لاق رد هنسانعم كمروتسوک

 فوجو نطب هدننزو ناوعفا (نابحرطاو ) هدننزو بط ط ( بحرطا ) هيف

 لزالز (بحارطا ) هنطبو هفوح یا هنابحرجو ةبج رج الم لاق ردهتسانعم

 یاعط هدننزو هجرحد ( ةيدرلبا ) رونید هردود نامزد یربا یراهثح هدننزو
 رونل وا ریبعت كليا قلزسموغوص هکردهنسانعم كليا لک ا هللا مات هرشو ص رح
 هک رولوا هدنسهیعاد كلنا لک ا هنشاب یدنک هتل یاعط نالوا هده رفس هک ایوک

 ود نوسلیا لکا هسک راسو مملو لک اذا لج لا بد رج لا ردندهیمذ تیاقب

 دلیل وص بودا لکا ماعط هيلا عاص لوق ىلع ردهنسانعم قماپق یت لا هرزوا ماعط

 الفل ماعطلا ىلع هدن عضو اذ ذا لحرلا بد رح لاقب ردهنسانعم كلا حنه یرلد رغ

 ( ناد لاو ) هلیعف كلادو كيج ( نابد را ) هلامش منمو هنیچ لکا وا هربغ هلو انت

 لیس هینب لعاف مسا ( بد هلاو ) هدننزو یرفعح ( یدرلاو ) هلیضكلاد و كيج |

 نابد رک هلیحف ی كيج نابدرجو روند هیسک نالوا هرزوا روک ذم فصو
 هدي هل مک كفاک هد رک اریز رد هنسانعم فیغرلا ظفاح ردیسراف ظفل هکردی رعم

 دولوا كيد ییهدیب نابهدرک هلفلوا هنسانعف بحاص نابو ردکنا نانلوا ریبعت
 و س دو لیفط روند هغواق لاط ردم کرلهج ( ندر لاو ناد رطا)

 یسراف باد رک هلبرسک كيج ( بادرلبا ) لیفط یا یدرجو نایدرح وه لا
 هدایرد هلیرسک كتهیس راف فاک باذرک 6و حرام هتسانعم رصلا طسو ردیرعم

 هسونایقوا هکدتن زلوا صالخ هلهجورپ هنیفس نشود اکا هکر وند هپ ینروج لوش

 ریبعت لانق هک رولوا ید هدرارمنو رحم كجوک ضعبو راردبا تیاکح رلتدیا رفس
 همم نیش( ةبشرجملا ) ردعالما یربسفت هليا رعلا طسو كقلؤم سپ رووا

 هتسخ لوق ىلع قاوا لوزهم بويلقرآ یدوجو كنهسکرب هدننزو هجرحد هلیا
 لمدا مت ضموا لزه یا لجرلا بش رج لاقب ردهنسانعم قملوا هحوا نکیا

 یللا دوخاب یماجوق هلیس هدایز دوخای كللودو كلەسك | بولو ینشای نوناخو
 نیسجوا مرهلا تفلبوا تلو اذا ةأرلا تشرح لاقب ردهنسانعم قمراو هنا
 رفعح - ( بهر 11 ) روشد هیسک رود و ولیو هصق هدشزو ذفنق ) تشرلا 1



۳۷3 
anaس مو توس  

 ا ی را یا 0 اعات ریا اذا هبرخ تے لاق رد هتناتفم |

 ردمسا ندنآ هبرجو موسرم هلیسسانعم قمهنص رارکعب رارکت "یبش رب ینعی یرخا
 لوش «دننزو مظعم ( برجا ) ردنیبم وید هدننزو دجاسم رولک برام یعج
 رک ک وا یولعم ك اا میرم تاعقدلاب یراوطاو لاوحا ها كردة |

 لب یا برج لجر لاقي رولوا شفلوا جارخا هجراخ یروتسم یک هود زوپوا
 یراکزور لاوحا هدننزو ثدح ( برجا ) رونلوا قالطا هنالسرا تاو هدنعام ۱

 هترصب لها نالوا فقاوو فراع هلال وئشو روما قیاقدو قیاقح هلا هرم ت رٹک
 مان هدننزو همظعم ( ةب لا ) رومالا فرعی ناك اذا برج لحر لاش رونید

 ناجا ( نابرجالا ) ةنوزوم یا برم مهارد لاق رووا قالطا هراهچقا نزولا
 ندنس4لبق دیعس ب ( براجالا ) رونلوا قالطا هنس هلق ناییذ هلبا سعون هدننزو

 ردید آ هیرق رب هدنساضق رهو یداو رب هدنم هدننزو ریبز ( بيرج ) ردتعاجرب
 لیععسا نب دج ندنیئدحم و ردندلاجر یسن "هلسلس كنسلق لیذه دعس ن بیرحو

 ےشالا نیا هلاه هبرجو ردیمسا یدج كنیدج یخلا دهازلا لیععسا نب يهاربا نب

 ولت 200۰ هتک
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 دشاع هدنسهعقو لج هکرد فلد نب مصاع ( ءاب رجلا وبا ) ردروهشم عاش هکر د

 هکردفورعم هدننزو رهوح ( برولا ) ردناذ نکح یتسهود كنبانح انف هللا یضر |
 كح راش رولک براوجو هبراوج ییج رونلوا ریبعت باروج هلشرح رولیک هغایا
 ( بروجلا ) لجرلا ةفافل ىا بروملا سل لاقب ردیرعم بروک هروک هننایپ
 برولحا سل اذآ دز بروج لاش رد هتسانعم كیک باروح هغایا هدننزو ج رح دت

 هتب روج لوقت ردهنسانعم كمردیک باروچ هیسکرب هدننزو هجرحد ( بروا )

 لع رونیدهیسک ن اتص باروحو نیلشیا باروج ( ییراوملا ) بروما هتسبلا یا
 ردآرلثدحم نوي راوللا فلخ ن دمعو دمع ن دجا یسهداز ردار و دجا ن

 ققاب بودازوا نوی هبهنسښر هکردیف دارمو هدننزو بارشا ( بای رجالا )
 نسقدصب زو ءاقتلسا ( «اننرح الا ) بأرشا یا لحرلا بأرحا لاقت ردهتسانعم
 ماتخ داوم هداروب ةداسو لب مات اذا لحرلا ین رجا لاق رد هم تام قم و وا

 هک رد فوم 9 روطتم رک ذلا ی ضازبعا وبشا مر رکن ضه و ردشلو

 اک نغاضت انلطصا لیف ناو انیفو * وبشا ك عاش مان بابطا نب رع كنيرهوج

 ردعج ندنلفل ب رح ی بارح عقاو هدا مت لا ىلع بارلا رابوا رط

 فتک هکردیعج برج جا بارج اریز ردوهس یریرقن ود یک حامرو خر
 رد هحاصم نهنایم هد رهاظ تروص ردق ره هکر دوب ٽي .یانعم رد هدننزو

 دقح هنن هد نهرنورد نکل هددسدل وا رو :جالص و مع ساثلا نیو بولوا

 هرکصندقد روق" هح رک یرلیوت نایکود 3 رلوود زووا هکد تن رد رضه تاوادعو هنیکو
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 ردي رعم بیرکو ی .r هنناب كحراشو یدنلوا لاعتسا هد هفاسم یکیدلیا ریس

 ردیما كنهرد رب هصاخ هدندالب سیقو هتسانعم یداو روند هنهرد بو رج و یا

 راجا بولوا رينو صلاخ یغاربط لوق ىلع هالرت هبسک كيج ( ةب رجلا )
 ح الصاو سطن یک کرک نوحا سو عرذ دوخای هالرت نایلوا یرثا ابو

 كنييوق هکروند هنسهلوقم ریصحای یردو کنسوپ لوشو رونید هبالرت شفلوا
 رردبا هدرب نوجا قءارح ده يوق وص نایکود هور رولیکچ واک هنرانک

 یراو هدر هنکوا كقرآو كلودح هکر ولید هنس 4 وقم هنو یرد لقب لی اک

 هزج ( هبرج ) هیلیا نای رج بوشاط ندنرزوا كنآ وص هکات رارکج بورک
 داز هجا هکرونید هفح راغاد رسک كيج ( بارلا )رده قر هدیرفم هدننژو
 یظفل پارح وبشاو هنسانعم ءاعو روند هاف اقلطم لوق ىلع روال وا عضو یسلوقم

 یرلک دا هباکح هلحف )اس ضایع یضاف دوخاب ردلک د ا یحف رد هل سک كيج

 روک هبرجاو هاب نوکس رولک برجو هفتم روک نر

 نالوا یاسا: لع كنیوق شیلا با رو .رولوا یالطا دن وا
 واو ردیبقل زا ربلا هاربا نب بوقعی ندنیئدم بارج و ردنرابع ندنسر اد جا

 هدننزو بارغ ( بارلا ) ردیس هنک یشرقلا دم ن هلادبع ندنیدم بارح
 یابو كارو كيج ( هبرطا ) ردد آ وص رپ هددم رکم ٌهکمو روند کش

 اناوئو دادشو ظالغ لوق لع هنسانعم رجلا ذعاج روند هبهلک رخ هلیعف كنهددشم
 ردید آ عاطرب هده دابو رونید هیهنسن قوحو رووا قالطا هناسناو هراج نالوا

 داز نامه هکرونید هتاقلعتمو لایع لوش هبرجو یک هقرخ ردلنیتض هدنوب دواي

 ربو هیلوا یرلتعفنمو ريخ اکس هوجولا نم اهجو بویلیا لواننو لکا یهقفلو
 هدننزو هبنلک ( ةبنرلا ) رد راقح هلوا هدناز سون هب رقنا ك رادیما رب هکعیلصم

 یبهرابودو راکهتفو لیحم هلیاب ددشت و نتف ا رونید هب هنسن قوج

 هلاب ددشت و هلس هک ( دناب رطا ) بخ رص یا برح وه لاق روتید هرودو

 ) ءاي رجلا ) روند هبیراق نابزدو هطیلس ریفز ید یج اچ هزو هدننزو هاتفع

 هنفلقوغوصو هنکلنیرس كنآ دوخاپ رونید هل نانلوا رعت زار وپ هدن زو ءاییک

 نو زو فیعض ءاي رجو روند هلپ ندا بوبه ندننیابص هللا بونج دوخای رونید
 كلموک هلیسهدش كنابو یمضو یرسک كنارو كيج ( نابرلبا ) رونید هیسک ن اوتانو
 لوث لوق ىلع ردیرب اچ هکرونید هنینعآ كيلق فیسلا نابرجو رونید هتساش
 عضو مق نوجما ظفح هلبقاط راسو یرلغابو نیق هنحا هکروسد هروبقو هفالغ
 یا هنابرجو فیسلا ناب رج لاق هدننزو نامع روند ید نابرح اکاو رووا

 رادخا قمهنص هدننزو هلكت (ه رجلا ) هلئاجو هدغو فیسلاهیف لع *یشوا هدح
pereےک  
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  (براجالا ) ردیعج كيرجا هلیرسک كيج (بارلبا) رديعج كنابرجو كبرجا هدننزو

 قلوا زووا یسهود كنهسک رب هلیرمتک تكنهره ( بارجالا ) ردیعج كرجا
 ۱۳ رو ها ( هر ) مهلباتبرج اذا موقلا برجا لاق ردهتسامم
 هدب ندا تباصا برجا هلسس بک اوک نالوا زوکرم هدنتح هنسانعم ءامم رونید

 هب هیحانو تمس یرلقدلوا راد كرة كلفو كسمعش كرف لوق ىلاع ردشغل وا هییشت

 ردقح هلوا یرارادم یربودت كلف رتو زکر لا ج راح كسعشدارم هک رول وا قالطا
 ءایرح و روند ه ربق ریلدو لزوکو هتساذعم هط وعقم ضرا روند هرب قاروق ءایرحو

 راند ردهفاسم تلنوک ج وا یتیام ردیدآ هب رقرب هدنناب هبصق مان ح رذا هد هیماش راید

 یتبحات نيام ] ویشا نالوا دراو هدنقح یون ضوح مهو لصا نکل رلیدلیا طلغ
 ىنظفل ةنيدملا یتعی ییهدایز مقاو هدشدح [ حرذاو ءابرجو ةنیدلا نباک یضوح
 هدناتک یدنکیتطق راد ماما یرو زم ظفلو ردشلبا تأشن ندرلیوار ندا طاقسا

 یرادقم "ریفق ترد هکردیسا كچلوا عونرب هدننزو ریما ( بیرلا ) ردشلیا تب
 لک رهو ردلیک جوا دل وکم هو رول [ كوکم کس هکر دکلوارب "ریفق و رول آ هنسن

 هقغرا هلی كيجرولک هیرجا ییج كنظفل بیرجو ردینغ ید كنمرب هليا نمرپ
 هليا هعر رم كفل وم هکر ید حراش هتسانعم هعررم روتیدهبالربیرحو یک نافغرو

 الوط هک ردهحاسلا مولعم رادقم ندالرت بیرح اریز ردقالطا هدنلم دیقت یریسفت
 هدحابصم رارید مود هدیک رو یرک هدیسراف ردرابع ندرب نوشرا یثقلا اضصو

 ندضرا هراعتسالاب هدعب هتسانعمیداو روند ههرد لصا ته تنگ رمو )و

 ردفلتحم ملاقالا لها حالطصا بسحم یرادقمو یدنلوا قالطا هب ء رب ٌهعطق

 ريع ش لدتعم هناد یتلا هکیدلیا نایب هنوک و هد هحاسلا باتک لءومم نکل
 نواو عارذ هیهضیق یتلاو هضبق هعیصا تردو روند حبصا هنض ع رادقم ع وچ

 لصاح ندیرض هتف یدنک شاو رر د لشا هب هبصق نواو هبصق هعارذ

 هعارذ شا هنو ریفق هنالوا ندرض ههضبق ىلشا كنذک بيرج هرادقم نالوا
 عارذ كيب نوا بيرج هروک هربرقو سپ راد رمشع هنالوا لصاح ندب رض

 بولوا ترابع ندعارذ شقلا لشا هروک هنناب بناکلا ةمادقو رولوا رادقم

 كيحوا بيرج هروک ک | هلقفلوا قالطا بیرج هنالوا لصاح ندبرض هنسقنو
 : رو a a 2 و رد ادد یوو ۱ تاعیتسا ه3 ترد هدنس )وا تایویح ۳ افطلا تب رج ردا ارذ زوعلا

 یرادقم عارذ شما اض رعو الوط هروک هنن اي یزرطمو روند هکعل وا ندا :

 رادقم لوا هدعب بول وا یمسا لایکم بعوتسم یریفق ترد لصا رونید هنالرت
 قرهلوا ییرعم مدهدرب لصالاق ديرب هکهتن ردشفلوا قالطا هنالرت بعوتسم یمح
 كنآ ءرکصن دقدنلوا قالطا هغالوا نالوا بکار اکا هدعب رونید هنیرکراب لازنم
 ۳۰و سست 5 بس سس سس

 راس
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 مم ب re mera eer یوم سس

 | ىلتق ( یرطاو ) ردیعج كبرجا هليمض كيج ( برملا ) رونيد هناویحو ناسنا

 هدننزو ماطق قرهلوا ینبم هرزوا مک ( باذج ) یک ماینو مان هلیسک كيج

 هدنزو هرک ) دیذلطا )ردم هنکیدلیا سون بذح هتسانعم هم ردیمسا كمول وا

 نالیدازوا بولیکحو روید هفعازوا بولو دخنازوا بوکخ د رد
 بولیکح هکایوک رونلوا قالطا ههدیعب ةعطق ندضراو یک یلت كلا رونید هنیش

 ديعف ( بذلبا )ةا ةعطق یا ةبذج لرلا نیو. هنب لاقت هو ٩
 روند هتنالوا تشردو ترس لوق ىلع هنسانعم لخااراجت روید هستی اهرخ
 رد هباذحو هبذح یراد رقم روند هنسنی اهرخ یخدو هدننزو باتک ( باذطا )

 دلی كيج ( باذوما ) هنم نشلناوا لا راج یا باذلا و بذلا انلک | لوقت
 بادوک هروک هننایپ كحراش روشلوا بیترت ندناو جترپو رکش هکر دماعط عونرپ

 دوو جربو تا هکر دماعط ولزد رپ هموت ؟ سواد قاک باد او

 ید یشح شآ اک او رارکو د یبرش نمک یکم ها رزوا بورش هللا زوحو
 ردموسم وند رارید ید یوالپ جوک کا کرد والپ تایر شعبلا دنعو رربد
 راغیوط هلکنآ هکردقازوط شلزود ندلبق هلددشت كلاذو ىف كيج ( هاذلبا )

 هدننزو ناتفع هلد دشت كنابو یرسک كلاذو كيج ( نابذلعا ) رردیادیص یشوق
 لعفت ( بذجلا ) هنسانعم لعللا مامز روند هنسهصت كنباق قایا ینعی نیلعت
 ( تایذلا ) هبرش اذا نللا بذحم لاقب روتلوا لامعتسا هتسانعم كيکا هدشزو

 یفذخا اراب ع هکردندانعمو رونید ههدیعب ةعطق ندضرا کردی قن هبذح لا
 یدلیا اطخ بویلبا تباصا هدنلوقو هدنلعفای هدنکولس نالف راربد تابذج یداو

 زوبوا هلنیتعف ( برملا ) ردندنا بیعت نالوا لیعتسم هل س هغیص عجوو هد رپ كد

 ارج رعپلا برج لاق رولوا ردصم هدانعمو و روند هتلع نالوا رییعت ا

 یا برج ه لاش رونلوا لامعتسا هنسانعم هصیشو بیع برج و عبارلا بابلا نم

 فیسلاب لاو "یدص اذا برج فیسلا برج لاش روتلوا قالطا هنساب يقو بیع
 كنغابقزوک ضخ هکروند هبهتضراع لوش هدنلکش یساپ قو دص یا برج
 را كنیراقاهقزوک هکردتلعرو رروط بوش اعاد رولوا ضراع هنزو جا
 یبس رولوا ضراع رلءرثب قح هفوا یک یراد هدرحو كتمشعو قللزقرب هنفرط

 برج هنافجاپ لاش ردوب یرلکدید نیعلا برج هدهییط تادرفم ردطالخا شاپ
 بولاق ندنعفنمو ريخ یسالرت تنسهسکرپ برجو نفطا نطابولعی ءادصلاک وهو
 یسهود كهسکریو هضرا تکله اذا لحرا برج لاقي ردهنسانعم قلوا هابت
 هدننزو فتک ( برطا ) با تبرج اذا لجرلا برج لاقب ردهنسانعم قوا زویوا

 نالوا كيو زووا هدننزو رجا ( برحالاو ) هدشنزو ناشطع ( نابرطاو )
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 زا لاو ردصال فصو بدج ضرا لاو اذه لع هوعج منابدج ابنم ءرج لک اولعج

 كيج ( ةبودملا ) بدج عج وه یذلا بدجا عج یه لسیق بداجا هیف تناك
 ىفعع سمالنا بابلا نم ةبودح ناکلا بدح لاق ردهتسانعم قلوا قلق هلع

 لاق روند هیارح ربق نالوا یراع ندناب سنج هدننزو ءآرج ( ءابدلبا ) بدجا
 نازوا هدننزو بارع ( بادعلا ) ءالک الو عن ابق سیل ةبدجم یا ءایدج ةالف

 ردا یساخرو بصخ بولوا ءرزوا تلقو طخ اعاد هکروند هرب لوش ردندهغلایم

 قرهلوا درج ندشرعت فرح هدننزو فعه ( بدج ) ردیلباقم باصحم هلوا عقاو

 نالوا هتسانعم راعو بيع هدنزو لعفت ( بدجلا ) ردکعد قلیق هکر دیسا بدحب

 هصيقنو راع هنسقن یدنک ینآ و كفسيع یهنسنرب زد ذوخأام ندنظفل بدح

 من وتسااف یا كبعا نا بدحاام لوقت هنمو .ردهنتسانعم كليا دع بسانمانو

 كيج ( بذلبا ) ردهدلبرپ هدنبرق هقرب رهش هدیرفم هلرحف كنءمه ( هییادجا )
 ردهتسانعم كمردنوسو قمازوا بوکع یی هتسنرب هلنوکس كنممجم لاذو یف

 ییهنسن رب و هدماذا یناثلا بابلا نم ابذج هبذج لاق ردعیاش هدیونععو یروص
 یا یثلا بذح لاسقب ردلمعتسم هنسانعم كمردشکد ینرب بودا لقن هربرخآ

 لاق رووا لایعتسا هنسانعم قلازآ پولیکح یدوس كنهقاو هعض وم نع هلوح

 بذح لاق رونلوا لامعتسا هنتسانعم قلوا رخآ ىآو اهل لق اذا ةقانلا تبذح

 رووا لامعتسا هتسانعم كمك نددوس یدلوو هرنکا یا هتماع یضم اذا رهشلا
 تفنکح یهنسنرب یعی رونلوا لامعتسا هدهبلاغم بابو همطف یا رهلا بذح لاقت
 لوالا بابلآ نم انالف نالف بذج لاقب رولوا هنسانعم قلوا بلاغ هرخآ هدنباپ

 راب عو ردقلوا هلیناونع هذ هذاج نالوا تسانم هدنو نكل ةيذاحما ىف هبلغ اذا

 یتسس امرخ بذحو ردردصلاب فصو هدازوب هنتسانعم حیرس راربد بذح ریس

 هدناقو ا ذج حطق اذا ینالا بابلا نم ابذح ةلْحاا بذح 3 زد هخساتعم نیک

 پذج لاق رونلوا لابعتسا هنسانعم كمحما بوکح هدقول وصرب هلع ییوص نالوا
 بوکح ین هنسن رب ید و هدنن زو لاعتفا ) باذتجالا ) هیف ع رک اذا اسفن ءالا نم

 كلیا سالتخاو بلس ی هنسنرو هبذح نعم هذتحا لاق ردهنسانعم قعازوا

 رد هنسانعم كمشکچ هدننزو هلعافم ( ةبذاحلا ) هبلس ىا هبذتحا لاق ردهنسانعم

 "یشلا بذاج لاق رد هنسانعم كعثکد یارب كنهنسنرو اعزان اذا نالج زا ابذاج لاقي
 ردهتسانعم قعازوا بواكج هدشنزو لاعفنا ( باذح الا ) هعض وم نع هلوح اذا
 عزانت كعشکحو رد هنسانعم باذحا هدننزو لعافت (بذاجلا )بذحاف هذج لاقي
 هدشزو روبص ( بوذلاو ةيذاللاو بذال ا ) اعزانت یا ایذام لاقب رد هتسانعم

 رولک باذجو رولک بذاوج ییج كبذاج رونید هبهقا شلازآ بولیکح یدوس
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 (بناعجا) روند هه رج" لویپورونید هیسکد دش و یوقو روند هیسکن و زوهربخ زسنا
 هاهم هلا همه یاخ ( باغ ا )روند همدآ ولی و هصقزسهل> زا یناید و هدننزو طب الع

 هیسک نادانو قحا هدننزو هنابح ( ةباخ او ) هدنزو هاتک ( ٌهبافحاو ) هدننزو

 ندکلهتسخ هدننزو برض ( بغا ) رونید هیشک شارتانو لیقث ناعتشو رونید
 بولاق شو مو یک جاغا 0 یسیرجا و بولوا فیحم و نویز كب یدوجو
 ہللا مظع هدشزو فعه هاب دید_شت ( بغطا ) روید هبیشک نالوا فوجا

 نو زو فیعضو روید دما ردا یحاص ت تل زیمو ردقو روند ههود نامزد

 هدنن زو طبالع ( بداعخاو ) هدننزو دفنق ( بدغخا 3 روند هناويحو ناسنا

 طبالع ( بدانجواو ) هلرصقو یدم كفلا ( ءبداخحاو ) هلاه ( هداخطاو )
 ناسا نامزد یل هد وک نیلاق یړا یسهینب هل رصد كفلا ) یداتج واو )وو

 یراقایاو لشب هکروتبد هنسهکر کج قاجوا ینعی بدنج عولرب و رونید هاویحو
 قربا اقلطمو ردرسفم هلا هکرکح كکرا بدنج هدناهما ضع رولوا نوزوا

 بدنجو روند هنکحو ناغروصوا یریاو روند بداخجو بدنج هد ه هکر کج
 هدننزو رفعح ( بدخج ) رود هنالسرا هدننزو بدنح بدخجو هدشنزو ذفتف

 كلادو یحف كيج ( بدلبا ) ردیسا وکلا تلنصلا یارهام هدیاسنا و عاش
 ح راس لا یا بدلا مهدلپ یاد لاق رد هنسانعم طقو لح قلسف هلی وکس

 تلحاذا هبودح ضدالا تیدح لاق ردفرصتم ندسماخ باپ لعف ندانعمو کرد
 ) بدالا ( هباع اذا یاثلاو لوالا بابلا نم ايدج هدح لاق ردهنسانعم كلبجع و

 ماما ییغیدلوا عومسما ییعف كنظفل پداج ح راش هنسانعم بذاک روند هب , یجنالپ

 اذا لحرا بدح لاق ردسشلبا تیاور یفرصت دز نا نکل ردا لقن ندلیلخ

 ( بدنلاو ) يكف كلادو نک كيج ( بدنلاو ) هدننزو دفن ( بدنلا ) بذک

 هلا کک كکرا هدنا-همآ ضعب ردیسا هکر کح فو رعم عور, هدو مهرد

 بدنح و ردسیفم هل | هکر کج شرط اک ی و یسهکر کح قایوا هدو

 رووا قالطا هقسو رظو ردغو رونل وا قالطا ههیهاد ( بدنچما ) ردیدآ لجر رپ
 هيرسك كمزه ( بادجالا ) لوهحا ءاثب ىلع اولظ یا بدنج ما قاوعقو لاقي

 ةبدج اهدجو اذا ضرالا بدجا لاقی ردهنسانعم قلو هرزوآ قلف یررب
 مقاو قلتیف هدری رو بدملا مباصا اذا موقلا بدجا لاق ردهتسانعم كلك قلتیقو

 هدننزو برض ( بدلا ) بدح اذراص اذا ناکلا بدحا لاقي ردهنسانعم قلوا

 هدنن زو ریما ( بیدطاو ) هدننزو بویعم ( بودعلاو ) هدننزو روبص ( بودلاو )
 بودجو بدح ناکم لاش روید هرب قاروق نالوا هرزوا الغو ط3 تیاش

 er کر ونا نو ض راو هبدح ضرا لاق و هب ودلا نيب یا بیدحو بودم و
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 یسهدوکو هصق لوق ی عه یشکر ود وبولي وب هصق هدنن زو هج (بنعجاو) هدننزو رفعج
 هست ےک ی کک کس کک جرج مس

“¢ 

 بودا ریھطت ینآ بارعا ہکرونہد ه هبنکشا لوش هلیضو یعتف كرایج هبهجو
 E بوردل وط هم رد_صد و یع همرواق تا هنا یک قجراغد هرکصندقدنروق

 زروق هرجا هبنکشا بودرا هک رونید هنغای شیورچ لوش لوق ىلع رردا
 ضعي بوسک هج رکد ندښاب كه ود شغل ئو هک رونید 4 یرد لوش دوخاب

 دهده ( بهج ) رردا فرظ قحهوق یسهلوقم همرواقو هی هنحا هرکصندلع

 كيج ( بجابطاو ) هدننزو باطبط ( باججا ) ردوصرپ هدنبرق هنیدم هدنزو

 هدننزو دفدف ( بجا ) ریثکیا بجابجو باج ,املاقب رونید هیوصقوح هلی
 ردعض ومرپ هدهنیدم ) بجا عیش ) هنسانعم هب وسم ضرا روند هرراومهو زود

 ردهنسانعم سوکو لبط هلیخف كيج ( بجابملا ) ردهیا همجم یاخ وب دوخاپ
 هب دب د رد هيس ثعاب ییوص ردباصج دوخای هبخ> ید رفم هروک هنناب كحراش

 هدانم دوخاپ رونید هنقاوسا دوخای هنیرلغاط كنهمرکم ٌهکم بحابح یک باددو

 نامزد ولهدوک یربا تحابحو رول آ یر هننکشا نارو هبا روا کرد هیاذلس عقاو

 رددهبلاغم باب هدننزو هلعافم هلددشت كنابو یمعض كيم ( هباجلا ) رونید هراهقا

 نالوا یسیناث ردصم هکهتن ردهنتسانعم كليا هرخافم هلا رخافم بابسا ضعب و
 لرخآ امهدحا هدننزو لعافت هلی دیدشت ( باجلا ) یدنلوا رک ذ هدنلیذ بابج
 ( نابج ) امہتخا اک انت اذا اباح لا ردهنسانعم تكشدبا جوزت یرلذادن رق زق

 راد هدننزو هللز ( هجا ) ردهبرقرب هدنساضق زاوها هدم هدننزو ناتک
 ق جاس اذا لحرا بصج لاقت ردهنسانعم كمزک بودا تحایس ورمس راید

 ریحف 5 ريح ( ةا ) ردعضومرب هدنب رق هکم يمض كيج ( بواتج ) ضرالا
 هکلها یا ودعلا تبع. لاق رد هنتسانعم كلا كاله هلا لم یاح امو

 هب وا یر و هيف ددر اذا *یشلا ف تبع" لاق ردهنسانعم كليا ددر هد هتسن رو

 بهذ و ءاج اذا لحرلا بع لا ردهنسانعم قلاچ هطلوا و كاک بودیک
 ندراصنا هدننزو ابحرم ( یعح ) ردیعسما لجر رب هدننزو رفعج ( بح )

 (برعا ) روند هیسک رودو ولیو هصق هدننزو رفعج ( بدعجا ) ردتعاجرب
 ( براعجو برعجو ) روند هرودو جایوط ولهدوک یریا هلی و صف كيج
 براعح و برج سرف لاقش رونید هب ۲ لکیهلا مطع یربا یس هثح هدننزو طب الع

 كتآ هک روند هراّربط یکیا لوش هدشنزو ناوعفا ( نابرعبا ) قلا یظع یا
 تیام هکح هدنتل آ قلوق هک ردکک یرویس لوش همرهل رواوا هدنرهم هل ییا
 ناتمزهل هنفرط ییا رراو هل آ كلد كحوک یبوا رب رولوا ردق هرب ینیدلو

 هلون ( بنج ا ) یک نانمرهل ردلمعتسم قرلوا هنت یظفل نابرعج وبشا رونید

 نسنآ

 اتاق ست

 ت و اس ان
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 دوخای نسح هکردندهبلاغم باب ردیا ردصم ندهلعافم لوک كوج ( بابا )
 لوق رد هنتشانعم كلا هرشاقم لآ افن باسا نیما قم

 ردهتساتعم طقن قلتیف هدنزو باغ ( بابا ) هاغف فرخاف یا هتربق ابابح ییباج

 روند ههنسن ريخ و هدومب و رده نالوا زايا قلعت تیغرو بلط دلهح و رب و

 قعاق یدوس هود هک رونید هثیش نالوا ادیب هدنزرط كوهک هدنزو كنیدوس هودو

 كنیدوش هود هلک كنه ( بابجالا ) راردیا نظقعاف ینآ ران ایل یتفیدم وط
 راص اذا ابجا ةقانلا نل بجا لاق ردهنسانعم قموط بابح نانلوا رکذ یزو
 هن زو كر لوق لع هنسانعم ضرا رونید هرب هدنن زو روبص ) بوبلا ( بابحاذ

 هدنس هکلوا نې بوبحو,روند هغاربط دوخای رود هرب نالوا ظیلغو كب دوخاي

 (ذب وبلا ) رذعض ومرپ هدنیارت ردو ردیدآ عض ومرپ هدنساضق هیدمو رددآ راصحرپ

 ( بجالا ) هنسانعم هردمر وند هنس هح را قاربط ق نانل وا ریبعت كسك يعف كيج

 ( ىدعسلا ةبابج ) هنسانعم جرف روند هنرپ تروع هلیعف كيج و كەر

 هدنزو رب ز ) تیبح ( رد,دآ معاش زس رخ رب ندن س4ل ق دعس هدننزو هماع

 مان احا تیبحو هلو ردبینحو دوخای ردیمسا یراصنالا ةعچ واو ردنداختا
 ( یح) ردیدآ هردرپ هدنن رق وص مان هک هد هدایو ردیعما یداورب هدننای لبح

 حبش ردیدآ تلای رب هدنس هکلوا ناتسزوخ هدناریا هلیرصق كفلا و یض كيج
 ناوربغ و ردرلبوسنم هیاروا یابطا شاه وبا ولغواو یاببا ىلع وا هل زتعلا
 هدقاعو ردوسنم هاروا یرقلا داج نب ىلع ن دم وا ردیدآ هب رقرب هدنساضق

 هدنساضق داد و ردنداروا نعلا يا ن دمت رد هبرق رب هدنن رق هدلب مات تیه

 ردهبرقرب هدنع هدننزو یتح ( یج ) رونید ییابج هدنرلتیسن ردهبرقرب هدنب رق ابوقعی
 كيج یا هادی یدجا و ردوسنم هاروا تا یا 9

 كيج ( هوبج ) رارد ید ییابح کا نوهغیدناص هب اعاد ردندنیدم لیک
 دوج انا نامع و دج ردندیماسا هلیصف كندتحم یایو یمض كنهددشم یابو یخف
 ( پابلا ) ردندنیدخ. ینادملا دیویج ن دو نایناهمصالا ةیوبح ن رکب یا نب

 ردندنیدم یرصلا بابا ن یوقلا دبع روند هیسک ناتص هبح هدننزو ناتک

 دجا ظفاح و یدنلوا قالطا بابح نوجعءیدلوا شورف هبح هدابطا قوس یدح

 راقیذ هدننب طساو هللا هفوک هلی كيج ( تابابطا ) ردئدم بابا نب دلاخ نب
 یر لوش نالوا هرصا وض رع <  لمح ( بن ) یاب هر بيرق هلحم ما .

 نالا :هلوا رروط بولام دوا دنا روآ و6 ق وص هکرونلد هبایق
 روند هیس ز نشوم كج هکح قاریط هلک ES ( ةبجج ۱) زرد یجد لعفلا

 دیدشلا طعقل) یا بابملا ماصا لاق رد هنسانعم دیدش ط2 هدننزو پاعس
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 8 یعب عرد هبح و زب هدنرزوا تن آ شاف هک ۵ روند هکیک نالوا هدننس وا لزوک تعب

 ڭغنرط راوطو رد یخد نشوجو هبج "هکرونید هنسابل كنج نانلوا ربیعت هرز
 قحهشوواق ینلیوا هلیکیک كجا كراوط دوخای هنیرانک دوخای هنحما ینعی هننوشح

 2ردنوک اک ا کروند هتناغوق كرم قارن نانسلا ةبحو روند هني رب قانیواو كأ

 لع نی تاوع و یابلا كرابلا ن دما رددآ هرقرب هد رق ابوقعی ندنلاعا دادغب

 2 2و ردقلوا ے نالوا باوص کرد جاش ردرلیوسنم هیاروا ینابلبا
 ۱ هدنغلموق لح مان جاع هدهبدایو ردعض ومر هداني كيلعب هللا قشمدو ردعضوم رب

 نسا یا 1 هلا دبع ندنیب دحم رد هن رق رب هدنساضق سلبارط و ردیسا وص رب

 یضایب نانلوا ریبعت لیکس كنغایا كن آ هدننزو بیئرب ( بیبجملا ) ردنداروا ییابلا

 ٠ | درآو یرازید هدنرلقایا كوا هکردقمراو ردق هرب نالوا لصوم یننیب قلیوا هلکما
 ضايلا عقترا اذا ببجم سرف لاقي ردنرابع .ندکلیا .زواح یوکس هدنراقایا

 ۱ ردهتسانعم رارف قجاف و ردهتسانعم راقن كکرواو ببلا ىلآ هنم لیصحا یتعی
 اهاورا اذا لالا ببج لاقي ردهنسانعم قمرداق هبوص ییشاوم و باود و

 قوچ وص نیرد یید لوق ىلع هنسانعم رئب روید هییوق هلی كيج ( بلا )
 ورجادوخای هنالوا عقاو هدنرب فطلاو العا كب كعل ریاپو كغالتوا دوخای هنالوا

 اهلاج لع هحیوا بویلبا رفح سا /دوخای هالوا ,شمالبای بول روا هلْشاط یراود

 رولک بابجو رولک بابجا یعج رولوا یداع هک روید هیوق نالوا دوجوم
 هفحراغد و هنمولط وص لوش بح و هدشزو هدرق رولک هجو هلرسک كيج

 شفلوا منم ید یردرب هنغلارا نوجما قملوا عساو بولکید ندرد ییا هکروتید
 عضومرپ هدنیمز ربرب بجو راردبا عضو ذيب هنجا بوکید تاق کیا ین رلبعو

 یرلکدند هان روز دقت رحم از و ی یا راک دد هفارز ندنآ هکر دیدآ

 . | مضحمرب صوصح هنسهلیق ئط بجو راربد كالپ وواکو ريشا هدیسراف هک ردروناج
 وص ررپ هدنرادرو یتعاج ینغ نب هبض و یسهلیق ماع وتو ردیدآ دهشم نعي
 هدنساضف و ردعضوم رب هد یسهبصق سبیلپ ها سضم ةرهاقو ردیر لمس

 زودق ردراو هعشچرب هدنآ راړد تراک یا هاتف ضا هنظفل بلک کندو رقرب
 هسحما ندنب وص كن آ مدقآ ندزایا روم نوک قرق ندنرژوا هسک ینیدرصا بلک

 کیا نوا هنی رهش هب ربط ندماش دالب ( فس و بح ) رولوا بایافش ندنضم

 هبیوق لوا یرلناوخا هکردعقاو هدننايم یلبان هلا لس لوق لع هددفاسم لیم
 ( هعلطلا بج ) ردعضوم رب هدنساضق نم زر یدا رلدتک بوقارپ

 (بابطا) رونلوا قالطا هنحا هرکصندقدقح یغوجف كنکعج ناقح ادتا كنامرخ

 ر یک

 آوے ےک د ن اوو

O 

 باج
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 ردلکد مهو هلغلوا یواو یلصا هکر د حراش ردهو یداریا هدنلیذ یسهدام بوث
 و وام ندنسانعم عوحر

 رونید هکشا هثلبا ظیلغ هلیئوکس كنءمهو ىعف كيج ( بألا ) ( ملا لصف 2

 هدندو هيشحو نموا ظیلغ یا فاحت راج لاش ردص وصحم هنکشا ناب لوق ىلع

 هثیش قلصت و هدنک و ظیلغ اقلطمو روند هنالسراو هنسانعم هرس روند هکبوک

 یک هرغم رونید هروماچ یزمرق نانلوا ریبعت یشآو ردیدآ عضومرپ باجو رونید
 ثلاثلا بابلا نم ابأح لج رابأح لاق ردهنسانعمقمارق لام رولوا ردصم بأجو
 ( ةبووحا ) ةرغملا عا اذا لحرلا بأج لاش ردهنسانعم قعاص یشآو لالابسک اذا

 لاعفشاو بصغ هکر دهنسانعم هحولا ح ولک قلوا ور شرت هلیعط كن هو كيج

 قلخ هد هسک ضعبو ردنرابع ندکمرنسوک هرهج دب بورتروب زو نوجا لاقثتسااپ
 ریبعت كرس ردیفلارا قساف هلکبوک هک ردهنسانعم هنأام ( نطیلا ا ) رولوا

 شمرولب یرازونیو زونه هلیرصق كفلاو یرسک كيم ( یردلا ةبأج ) روئوا
 رولحا هدعب بولوا ظیلغ هدنروهظ ادتبا زونو ارز رولوا قالطا هکیک
 (ین ال ا) ردعضومرب , شدو ( باللا ةراد ) ردعض ومر هدننزو نابیطا ( نابأطا (

 هدنشوم روند هت آو همدآ نسقشقا ریقح یسهثحو ریصق یدق هدننزو رفعج ھون

 هلیدیدشن كنابو ىحف كيج ( بلبا ) ردزناج ید بنأج زساهو هلاه روند هبناج
 ابابج و ابج "یثلا بج لاقب رد هنسانعم عطق تكسک هدننزو تاک ( بایلاو )

 بح لاق رد هنسانعم قلف یش اوط و مداخ بوسک ندنید یر هباخ و هعط اذا

 و لاقت لبهتساتسم قمروا یثآ هنجاغا امرخو هلصاتسا اذا هییصخ

 باک ا ( بابتحالا ) ملغ اذا موقلا بج لاقي ردهنسانعم كليا هبلغو اه
 "یشرب هروک ذم هدام هروک هننای هد راصب كفلّوم ردهنسانعم كمسک دو هدننزو
 ردع رفتم ندنآ یناعم راس ردعوضوم هنسانعم كلثا عطق هلیهجو لاصیتسا

 کروا هلکع دواه یکروا لوق لع كسک یکیروا كنەود هلنیتصف ( بیا )

 فص و یکیروا هلیدیدشن كنابو هلنیتخف ( بجالا ) رد هنسانعم قلاق رودوبو قصاب
 لاق ردي وم هدنن زو ءایز ( ءایعا ) روند هب هود كکرا نالوا هرزوا روک ذم

 زسیرغص نایلوا یا كنراقانیق ءابح و بلا نيب یا ءابج دهقان و بج ارعب
 قلیوا دوخای هنوناخ نالوا قتاي بویمویب یرلیدئو ردص دوخای روند هولاخ

 نیتیلاال یا ءابج ۃأرما لاق رونید هنوتاخ نالوا زسطوب هلغلوا هریخو زآ یرلتا
 سابل هلی كيج ( ةبملا ) اهل نيذغفال یتلاوا اهایدئو اهردص مظعی ۸ یلاوا اهل

 ی رول وا لیذلا ربصف و مکلا ع وطقم روند هبح ید A هک ردف و رغم

 ۱1 : لوا

 ن

 نیلا جاجو رددآ عضومرب هبجو یک بابق رولک بابجو یک ببق رولک ببج
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 كيدلا لاق ] مالسلاو ةولصلا هيلع ىلا نا ةبتع نب بوئا نا یور هصنام ناویلا
 سرح ناطیشلاو دعو نیدض ضیالا كدلا ] ظفلب هربغ ءاورو [ لیلخ ضیالا

 نالوا یسهمدقم روم هدننزو بئاث ( بئاثلا ) [ هفلخ رود عبسو هبحاص راد
 دف رط ادعب ارد ) رها باتو ) رووا ا یو بوب کروند هراکزور دن دش

 یرب کیدلکح هک رونلوا قالطا هبوص ندبا ناضیف بوشاط هلفلنوفل وط هدکدليا
 دعب ضئاقلا ءّوام یا رصلا بلا هاطغ لاق ررودل وط بوصاب لحاس هکلب و

 دنع هار 9 باوئو رددنب دح هکر د هع نا هدشنزو ناتک ( باو ) ررلا

 رد هتسانعم كليا بلط ارج و باوت ( هانتسالا ) ردیحاص هبقنمو رک ذ نیئدحلا

 باثتسا لاق ردهنسانعم كمسيا یتتعحر كئیشربو هبيثب نا هلأس یا هیاتتسا لاقب
 قالک یرب ردناذ کیا ثدح ندنیعبا هدننزو ریبز ( بیو ) هعجرتسا یا الام

 نا ریک ( نابیت ) ردندنیعبا" بیو نب نجرلا دبعو بیو نب دایزو ردیاکب یسیربو
 لوط شایا تقرافم ندتجوز هدننزو دیس ( بیلا ) رددآ تلاا رب هدشزو

 نالوا اب لوخدم لوق لع نوسلوا هلبس قالط درکو توم درک روند هنوناخ

 هککرا شلوا ج و رمو ردیلباقم رکب ردقجهلوا تروع شم روکرا هکرونید هنوناخ

 دولوا یواسم قالطا هشنژمو رک ذم سپ رولوا لبباقم بزع هکر ونلوا قالطا یخد
 عی 4 لخد یآ بی لحر و ام لخدوا اهحوز تقراف یا بی ةأآرما لاق

 هدنرالوق نییثا دلوالا زفلوا قالطا بيث هني لجر یر ىلع و ةأرماب جوزت
 مساندیو ردهدننزو لعیف یەک بیا وک تیم تنا نوقول یالطا املقت
 هحو رد رهشا قالطا هنتف نوا تیام رونید هناسنا نالوا حج و زنم ردلعاف

 ثنوم و رک ذم هدنو و نوح رک دليا عوحرو تد وع هاها ههحو راغم هل وا

 قنم عج و نویی یرکذم عجب ردهععروب ید یرلهلک رکبو جا هکدتن ردیواسم
 لاحر روند هن و اخ غا تقرافم ندرا بت هکر دم وسرم هد رغمو رولک تاب

 ا لوخدم و هرا نالوا لخاد بیت هکردورم ندیاسک نکل رفلوا قالطا هنت
 هک هتن ردینبم .هنب رلکدتنا تدوع هحوزت هدلاوحا بلاغ رونلوا قالطا هنوناخ نالوا
 نایلوا رکب ربثا ناو رونلوا قالطا رکی هنوناخ شمامراو هراو هرا نالوا نکرا

 رک سل نم بیلا لاق رد دلا هوست یتیأت و ربک ذن و نایب هللا ةأرمو لجر
 ةغلابلاةأرلا ىلع قلطیدقو بيث ةأرماو بيت لجر لاقیو ىتالاو رک ذلا ىلع عقيو
 ةينب یرلوق هب لخد لج راو. ام لخدوا كفلوم ییدلاف ازاج ارک تتاک ناو
 هدنزو مظعم ( بيلا ) یهتنا ردنعضتم ىيهلك اشم هيات ءرقف رد هرزوا لوهج

 ردهتسانعم قلوا بیت نوتاخ هدنزو لعفت ( بیثلا ) رونید هنوناخ شلوا بي

 ردماقم وب یرکذ مضوم كنظفل بيث وبشا و ابي تراص اذا ةأرملا تی لا
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 | یف رارید هیفا نا یبا یو یف رلب عو هسفن در هدالب هلل لاق اک هاو هل لاقب ذا
 هنتمذ كمردپو مب كليا افو هرو رم دعو ینعپ هنسانعم هيفا نا یبا ةمذو یتمذ

 فاضم هنردب ادک ات رددفلوا هبانک ندسفن هلو هدارو نوسلوا مزالو نيد

 هدارا ىلع كناسنا ها بو هکرولوا هاکو رد رهاظ یهتکن كندينو ردنیشلپا

 [ اف توع یتلا هبات ثعبیل تیلا نا ] ثیدلا هنمو هلیسهقالع ترواجم روئلوا
 رایدلبا رشت هلا نافک | بودیا لج هنیرهاظ رضع هک رد حراش هلاعاف یا

 یربسش هلا نافک | ربثا نا نکل رلیدلیا لیوأت هبا تلاحو لع نراقم هئوم رلطعو

 یسابل نالوا توم فرظ ردیسابل تولا دعب نافنکا كناسنا ارز ردشلبا فیزت

 ح راشلا لاق مصاف كرع لیقو كبلق لیف [ رهطف كايتو ] ىلاعت هلوقو ردلکد
 بیعلا نم ةراهطلاو سفللا ةراهطب هونصو اذا باثلا رهاط نالف لاقب هنمو
 سضو الس ( الا بوث ) بهذلاو لعفلا ثیبخ ناك اذا بایثلا سند نالف لاقیو
 دوصو شا دودا هپ یرد ولع هباکرج ناقح هرکصتددلوو هلبآ دلو گرد هتساتوم
 هیسک ن اتص بوت هدننزو باو ( باوثلا ) رولوا هدناویحو هدناسنا روشلوا ریبعت
 یباولا كسان هدماج رددنیدم یاشلا رع نی دو رونید هیحاص بول و روید

 نب بو ردندلاجر *یاسا هدننزو بوص .(پوآ) ردشفلوا تسن نوج؟یدلیا ظفح
 بولو ردندهیلهاج یارعش رانلا نب بوئو ردهسک ندا ربسا ینیاط متاح همصش
 هدننزو ریبز ) تو ) ردراو یراعشا قلعتم هنسهعق و هیسداق ردندنب رم هدلت نب

 یبس ردیأشنم كنلثم ( باو نم, عوطا ) ردندیماسا هدننزو باعم ( باولو )

 مطقنم یربخو دوقفم بودا رفْشسرب هقشب لوق ىلع بودیک هبارع موفرم هکر د وب

 یتنورب هسیا رولک نساو خاص باول رویم رکا هکیذلپا رذن یسهجوز هلغلوا
 هننطو با و نامز دعب هر وش هب هم رکم کم رود هرکصن دکد رک هنسن رب و بولد

 هلکم رب و رخ د وکو یفاو رد یسهحوز هدک دلیا تاقالم هلیس هج وزو تدوع

 لثم برض هدنقح داقنمو عیطم تیاغب هيلع ءان رهشلیا تباجاو لوبق یخدلوا

 ردندامسا دوب هدننزو رفز ( بو ) ردیرلعما تعاجرب ندنیلدم باوتوردشلوا
 ردیسیضاق قشمد "یرتلا بوث نب ةعرزو ردندهیلهاج ءامدق یاطلا زعم ی بوت
 ارغصمهلا نیع لوق ىلع هلا اح جو رددهازلا یالوتنا موا بو ن هلادبعو

 مکمل ایا نفسوب نددیزو یظاحولا ح ندچج ردندنیندم بول نب دزو بونا
 یشانندنمه و یوب یسدقلا ینغلا دبع ردندنیهبات بوت نب تراحو رلپدلیا ثیداحا تیاور
 ردندابسا خداو هدننزو هباضت ( هاو ) ردشلیا ت هدنناونع" بوثا هلا هه
 هڪرد هشع نا هدننزو دجا ( بولا ) ردهدلبرب هدنع هدننزو دعقم ( بوثم )
 :اح ق یرنمدلا لاقردندنناور فیش ثیدخ نالوا هراو هدنقح ضیا سو
 یی DAIR i حس سس سس سس



 | بوت لاقب ردراهیعرمش تقیقح رانوبو ودننضتم یتروع یسلج هک ردهنسانعم قلق
 | زوب هت یتدب كنهتسخ هلاهف ( نابولا ) ةضب رفلا دعب ام عوطت اذا نیتفکرب

 هل هدننزو باصس ( باوشا ) لبقا اذا ابو" ضیرلا ع پا لاق ردت رابع

 هنسر لابو زدهلیس هظح الم ینیدلوا لصاح هلددرت كن رآ هنسانعم لسع روتید

 هدنلباقم لاغا هکردهنسانعم ءازحو رحاو هلیسح یجارت هنناوقو یددرت روند
 هدیشو رخ هج رک ردداع هیسک نالوا یر ردرابع ندشادا نانلوا اطعا

 ( ةبوشلاو ) هلیط كلاثو یعف كيم (تبوثلا ) ردربشا هدربخ نکل ردلمعتسم
 ةب وثلاو ةب وثلاو باوشلا هل لاق هک رد هنسانعم «ارحو رجا هدرلنو هدننزو هزیم

 4: باوثو رجا هدنلباقم ىلع هیسکرب هلرمسك كرل هزمه ( باوتالاو ةبائالا ) ۶ ۰ نا یا

 قعردلوطو اهایا هاطعا یا هتیوئم هیوئاو هللا هبانا لاقت هک ردهنسانعم كمريو
 باود ردناکم مسا یف تيم.( باثلا )هت e ا ا لوقت ردهنسانعم'

 لوق ىلع رونید هرپ ینیدروط كنهسک نکح وص ندییوق نوجما قس یب یشاومو
 قرفتلا دعب كسانو ردلنوممم یسانعم تدوع ید هدرلنو روند هنطسو كنيیوق

 رقاوو عن ییوص كنييوق هلاه ( ةباثنا) روند ههاکتیمج یرلقجهلوا مع
 یس هنبزخ كني و رولیغب بوق ۲ ندفارطا هنب هق.دنل آ نداروا هک روند هنیرب نالوا

 ۱ دوخاپ روبد هنشاط ك زالب نالیریوح رادام ار باد هنآ كني وقو روثلوا رمیعت

 ةرح قرفتلا دعب تكساو روند هنر ۱۹ هلساط كراود نع هببط عضوم

 یک.هاکتروشمو یرب روما روند هنب رلهاکتیمج یرلکچهدا تعحارم یرخا دعب

 ( بوثتلا ) ردینبم هنغیدنل وا عوجرو بایا کا لاسره قالطا هباثم هیهمرکم ةبعکو
 تو هم قفل دولص رد هیشاتعم ىل زام فان هرکصتد هضیرف هدننزو لحقت
 ردهتسسانعم كليا باو“ بسکو ةضيرفلا دعب لفتن اذا لصما بوخت لاقي ردنا

 کج یک هنک | كناسنا هلیحف كنا ( بولا ) باوثلا بسك اذا لحرا بوث لاقي
 هسابل رونید هنسهلوقم فوصو ررحو ناتکوزب نالوا ج وسنم لصا روند هسابل
 هدننزو سلفا رولک بولا ییج یدنلوا رکذ هکتن رده رابتعا لّویام قالطا

 بايو رولک باوئاو ردینبم هنلاقنتسا كنهض هک یک رودا هلا هزه رولک بژئاو
 هردهلل لربد هابوث هل هد-نماقم اعد نراقم هناسعسا رلب عو هیرسک كنا رولک

 هلا رخ لاعتم یادخردلکد هد ریعسو مزب یافاکمو ارح هدیابو كنا ییعی هنسانعم

 نادیعتم سابلو بولوا یی هتعلخ یصوصخ فرش داع ردکع د نوسلپا تافاکم

 تافاکم تاق ییا انوک راردا-داربا, هلا هینش هلغلوا ترابع .ندرازاو ءادر برع
 رددارع سال سفن هلو" هدارو نالوا مهقنم ندساساو رولوا كعد نوسلیا
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 هفلتوا لوش هدتزو ریما ( بیلثلا ) رونید هزولوم هدرخ لوق لع هرلشاط
 کیالوق لع هلوا شمرارق هلکمک نامز ندنرزوا بولوا مدق هکرونید هرباچو

 (بلاثلا) ردیمسا كعونرب ندننوا قربآ نتب هدرارب قاروح بیلثو رونید هغلتوا قلاب
 بلاثم نوذرپ لاق روند هناویح نایلتوا توا مات بیلث نانلوا رکذ دلی كيم

 هدنفلارا یسهلیق ناییذ هلیسهلف يط هدننزو نوزلح ( توبلثا ) بیلثلا لک ای یا

 هثیش نالوا راد هنخر ردیبست لعاف مسا ( ةبلاثلا ) ردیسا كضرارب دوخاب هردرپ
 نيمدقلا هقفشتمیا ىوشلا بلا" هأرما لاق هنمو رده راشعا فوصوم يأت رونيد

 هلکشد هنراقایا تن آ هلرصق كفلاو یعف ك نيش یوش ردن ولاخشمالتج یرلقایا ینعب

 ( بژئلاو ) هدننزو بوص ( بولا ) ردشلوا عالم هناوسن هلتبسانم تیب وکم
 اذا بوئو ابو بوش لجرلا باث لاقب ردهتسانعم عوجر كيب ود وریکهدنزو دوعق
 اذا ضوطا بات لاق رد هنسانعم قعشالقش هغلوط لوق ىلع رد هنسانعم قلوطو عجر

 تلاح هنسئزب یسهدام بوث هروک هنناپ هدراصب تلوم هالتمالا برافوا التما
 هردقم هلا هشیدناو رکف هجساضتقم لمعلا رخآ رکفلا لوا دوخاپ تدوعهتسالوا

 لوالا ةلالا ىلا عوجرلا نف ردعوضومهنسانعم كليا تعجرهتلاحنالوا هدوصقمو

 نمو یالک هنبرب ماج ینعی تعجر یا یسفن تباث و هراد ىلا نالف با مهلوف
 قالطا بوت هزبنالوا ج وسنم نع بوثلاركفلاب ةدوصقملا ةردقملا ةلالا ىلا عوجرلا

 تدوع كلەتشر نالوا ےجسن رادم هنلاح نانلوا ربوصنو ربدقت هدنسهلیخخه كجاسن

 سبال هللا شابل هک ایوک هروک هنہیج وت كبرغم بحاصو رد بم ینسهظحالم یکیدلیا
 ضوح هک وکر دع رفتءندن د یسانعم ءالتما كاذکر دینبم هنغیدلوا تدواعم هدننیب
 ید ءا زحو رد هلیس هظح الم یسایا تدوع هغلوط هنب هرکصندقدل وا یہ یسهلوقم

 ریرکت بیوشو بویلیا تدوع ندجوز بیلو ردهلیسهسبالم ینیدلوا دناع هثلماع
 یسانعم تدوع هدا كنءریاس "یناعم جلاب هصالخ ردالیسح قلوا ءاد عيج رو
 رد هنسانعم كايا تدوعو عوحر دون هدننزو لیعفت ( بيوتا ) یبنذا ردظوح

 كمريو ءارجو رجا هدنلباقم لع هیسکرو عجر اذا ابو لجرا بو لاقپ
 لاق رد هنسانعم كمريو ضوعو اهایا ءاطعا یا هوم هو لاقب رد هتسانعم

 لوق ىلع ماچ هرک کیا دوخای قمرغاچ هغلف زان یتعاجو هضوع یا هبو
 ترضح هکزدهنسانعم كعد [ مونلانم ربخ ةولصلا ] هعفد ییا راتذوم هدنناذآ حابص
 بو لاه ردشلوا تنس هلغلروي رقت هدقدلوا نواه عومس ادتبا ندلالب
 لاقوا ءاعدلا ىنثوا [ ةولصلا ىلع ی ] هلوش ةولصلا ىلا ةعاجلا اعد اذا نذولا

 نوجا زان بیوثتو هدب ىلع ادوع نرم [ موللا نم ربخ ةولصلا ] رعفلا ناذا ىف
 هلفا هرکصندنزام ضرفو ماقا اذا ةولصلل بوث لاقب ردهنسانعم كمروتک تساقا
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 هدننزو بولسا ( بوقثالا ) رونلواریبعت قرتوط هکیکیزاهدرخ نوطواو هدنوفو
 تیورو ذوفنو لوخد هسا ځاصمو روما یک روفوب هک رده سکر اذکر اک لوش

 0ا ) رومالا ف لاخد یا بوقئا وه لاش ردهتسانعم زومالا لاخد هلوا ردنا
 شتآ ولع هک وک ندننرج تدش روند هبیشک ولهرهح لزق كب هدننزو ریما
 كیهسکرب هدننزو همارک ( هاقثلا ) روند ههقات ولدوس كب بیقثو ردنا ناعل یک

 افت راص اذا ةباقت لجرا بقت لاق ردهنسانعم قلوا لزق هلیسدایز یسهرهج
 هک [ بقاتلا مجلاو ] روند هیهقا قوح یدوس یغلدوب ( بقاثلا ) ةرطا دیدش

 لحز بکوک دوخاب ردکعد بکوک عفنرم ندبک اوک عیج ردعقاو ہد رک نآرق
 قالطا نوهغیدلوا ذفا" هسعلط دوخاب هک الفا هک ایوک ردهدهعیاس ءامس هک رد دارم
 نطب قل اذا رباط برعلا لوق نم ذوخأم لوالا ىنعملاو حراشلا لاق ردشغلوا
 بقثو ردهب رقرب هد هماع هلییوکس كفافو ىف كلا" ( بقن ) راطلا بقت دق ءاعسلا
 هدنع هدنزو نابص» ) نابق ( هدننزو ریب ز رد بیقل لوق ىلع ردند احا هورق ن

 ( بيق ( ردعضوم رب هد هبداپ هدننزو رصنب ټل ) رده رق رب هدنساضق دنج

 قیرط رب لص وم هما ندنف رط یراقو كعضوم مات هسلعت هدنل و هکم هدنزو ریز

 رییعت قم هنق هکر د هتسانعم كليا رییعتو بییعتو مول هدننزو بلق ( بلا ) ردیدآ

 قعوق پوروس ندهاکردو هباعو همال اذا یناثلا بابلا نم ابلث هبلث لاقب روئلوا
 ییحا رد هنسانعم تمربوح سر یهنسن ربو هدرط اذا هبلث لاقت ردهنسائعم

 ددک ةب هتسن ریو هبلق یا هبل لاقب یک كمردنود هنتسوا یتتل آ وا دن

 كمالو یعف كي ( هبلثلا ) هلث یا هبلث لاقي ردهنسانعم كلا هنخرو كمدک
 هب هصیقنو بیع ییدلیا زازنحا ندنعویش هدنقح یدنکك نیشکر ب ردعسا هلی و حف

 نالف ف تق عام لوقت ردتل_ےخ نالوا ثعا هنسهصیشو بیع دارم هکر وند

 هکر ونید هبود كک را لوش هلک كن ( بلثا ) باعیو اهب مالی ةبسم یا ةبلثم
 ج هلوا شلکود یرلیوت كنفربوق و بونافوا یرلشید هلغلوا ریپ هلیس دایز
 بلئو هل اه روند بلس هدنشّوم هدننزو هد رق هبرسک كنا رولک هبلثورولک بالئا

 روند ه مود نیمردنوط لود ینسیشیدو یک مش روند هم دآ هدرولناسو رب

 ولییع بلثو یدنلوا رک هکهتن ردلبا هیقوف یانوب دوخای ردیمسا باح رپ بلثو
 روند هغاررم نالوا رادهنخر هدننزو فتک ( بلثلا ) رک ذیساک روند هبیشک

 یا بلئو سسکلاب بلث لجر لاقی رونید هیهسک ولییعو زنم یا بلث خر لاقب
 كفلرکو رد هتسانعم ضبش كلزو بوشرو هنسنرب هدننزو بعت ( بلا ) بيعم

 باق لابشو ضبق اذا بارلا بابلا نم ابلث ىلا بلث لاقب ردهنسأتعم مسو

 قشداف هلغارمط هلیحف .كمالو یسسکو یحف كنءزمه ( بلئالا ) حهو اذا بولا

 هرلشاط ا
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 دیر رک ناف تی



 و

 نعط كعرود هلی وکس كەمە نیغو یف كنات ( بلا ) ردعضوم رب هدنل و

 ردهنسانعم می قلعوبو هبهنعطاذا ثلاثا بابلانم ابغث ح رلاب هغ لاقي رد هنسانعم
 هدانعموو روند هیوص قوح نالق هدننطب كنهردو اهحشذ اذا ةاشلا بغت لاقب

 كن رولک نابغث و رولک باغئا و هلرمسک كناو رولک باغث ییجن ردتغل هد هلنیحف
 رد هنسانعم قفا یاق بو ااق یا شید هدنزو لعفت ( بغتلا ) هلیض و یرسک

 ردهنیسانعم ققآ بوییرازو هلنیتحف ( بغلا ) تلاس یا مدلا هتل تبغثت لاقي

 وص نالوا هدنستبوق غاط بغثو باذ اذا عبارلا بابلا نم ابغث دا بغت لاقت

 بغل اک هباضر لاقي رولوا قوغوص ییوص هلکمالبا تباصا شنوک روند هنلوک

 ( بقثلا ) رونی دهرلشید شمراراص هدننزو ج ریز ( برغثلا ) لبج لظق ریدغلا یا
 هنسانعم دفا قرخ روند هکیلد نالوا قحا یسهنوا هلیئوکس كفاقو یحف كنا
 هبقث لاق هنسانعم كند كيلد رولوا ردصم بقوا رولک بوقئو رولک بقا ییجب
 یددشت .ردهتسانعم قن هدننزو لیعفت ( بیقلا ) هقرخ اذا لوالا بایلا نم ای
 قمردنلکلای بوردشنوط یشن آو هبقن یعع ابقثت هبقن لاقي رد وا رک

 یسهاشن فلریپ احاچ هلاقصو حاصو اهدقوا اذا راتلا بقت لاقب رد هنسانعم

 اذا اییقث هيف بقثو بيشلا هبقث لاق ردزاجم هکردهنسانعم كهس رق بوشود

 ) بلا ) رد هتسانعم كفلد كيلد هدننزو لاعفنا ( باقتالا ) هيلع بتلا رهظ
 دول وایدعتم هدانعم ویو بقشو بقثناف هبقت لاقش رد هنسانعم باتثنا هدنزو لعفت

 یا رانلا بقشت لاق ردهنسانعم كم ردنلولع بو ردشتوط یشن آو هت نع هت لوقت
 هلذبرح و وغرو کروند هل آ كجهلد كيلد هدننزو ربنم ( بقا ) اهدقوا
 ندهفوک كلذک ردیمسا كلوب نالوا هداني هفوکهبا ماش بقثمو رردبا ریبعت بقت ام

 رول وا قالطا همدآ رکر اکو ذفات یریبدو یار شو رد,دآ كلوب قحهراو هبهکم

 نصح ن دناع ندا زعش هدشزو ثدح ( بلا ( ىلا ذفان یا بقثموھ لاف

 اوکلس لاق هنسانعم هارهش روند هلو ولوا هدشزو" دعقم ( بقحلا ) ردیمقل

 قبا بوضتوط شتآ هدنزو دوعق ( تونل ) میظعلا قیرطلا یا بقل

 لاش رد هنسانعم قمادلراب زدلیو تدقنا اذا اب وقت رانلا تبقت لاقب ردهنسانعم

 لاق رد هنسانعم قلعا هفا رطا یسهشار تكي هست رو ءاضا اذا بکوکلا بق

 لاقن ردة اتم قوا قوح یدوس كن هفت و تحاهو تعطس اذا نت تی

 لاق رد هنسانعم قلوا ذفا یریبدنو یار كل هسكرو اهنبلزرغ اذا ةقانلا ث

 كنم مه ( باقئالا ( ردزاحم رلانعمو هروک هنا كساسا دفن اذا هیأر بت

 (بوقلا)اهدق وا یا راثلا بقنا لاق رد هنسانعم قفل بو ردشنت وط قالا ها مک

 ارح روند هب هنس قحهربدشت وط هارو زو باتک ( باقثلاو ) هدننزو رومص |

 سس



 ا | رفا كکرا ناومقا هک هتن راردیا اداهشتسا هلا رویم تیب یتفیدسلوا قالطا
 | یطایمدلا یدلا فرش ظفاح و ىرشعزو رونلوا قالطا هبرقع كکرا نابرقعو

 | هغولواو هجرخم قجهقج وص هبءیثط ندضوح بلعثو یهتنا ردرلقفتم دبابو
 1 ندرب یرلک درس امرخ بلعت و رده رابع ضوطا نم ءاملا ج ارگ ہیک رحم روند

 ۱ هس هفوق نرع كغاررمو رونبد هقرا و هکیلد كحهدک بوقآ وص روغي

 رونلوا ریبعت لک هک راذادف ناتح بوروس ندنرلبد امرخ و رونید هنجوا یکیدریک
 رلنادق ناقح بوروس ندند لوق ىلع روند هنکوک نالق هدرارب هدکدلسک

 هلیعف كمالو كيم ) عننا ) روضد هنر هەوا و هننرلید نالق هدن هدکدلسک

 ةلعم ضرا لاق روند هر قوح یسکلت هل رسک كمالو یعض كيم ( هبلعثاو )
 ردندنلسق * رقعم هدنسه دام ب رقع لوا نزو هک رد حراس ىلاعثلا ةرشك یا ةبلعثمو

 هدنبد قریوقو هد دعقم كناويحو تكیاسنا YEE EN صعصع هل اه ) ةبلعتلا (

 تقلخ هان هکردککر ب ردق.كجرم رووا رببعت هجواو یقوص قریوقو و
 رردیآ رببعت یکک مدژزب اک | هدراید ضعب ردکک لوا مدعو اف هعاخو مدآ ین

 ردا زهق هصنو كلة ك هجن ندع هبلعثو رونید هذعقمو تسا هبلعتو
 E یسرب و ء ءاعدح نب ةبلعت یرپ رد رلردب هلیبف کیا ناسلعت هکر دندن آو

 ةبلعت و لیهس نی ةبلعثو دابع نب ةبلعتو ردیسا یبا ییا یرکی ةبلعتو ردنامور

 ردو نم هنیشخ یدج هکیشلنا هبلعث واو ردد دخ دزب نب ةبلعتو لسم نب

 سبال رلضعب و بشان رلضعمو رسا نبا موئرج راضعب ردشقوا فالتخا هدنعما
 ردندما رڪ باح ا یسیدنکو رلیدلیا ناب ود مهرج راضعو مشا راضعو

 ءاد هلککود یرلیوت بولوا ضراع هنعسق یلت ردتلع فورعم ( بلعشلا ءاد )

 بولیکو د هلم لاب لاقص و حاص بولوا ضراع هیسک ضعب رلیدلیا قالطا بلعثلا
 د وخایدساف لئدح یبس رولي وص بويل واق یس رد هیس تلف مات هيلا ءاد کد

 دکردنابن فورعم ( بلعثلا بنع ) ردخلب نفعتم دوخاي ولزوط و طلخ قرن
 نقرب قعو یتسهناد یدب ردضباقو عدارو دربم یتعیط راد ییزوا تیا هدیکرت

 هلا هح وتفم همحصم یاجناآ بلعتلا ضوحخ ) رد رج ردعطاق یلبح و ردعقات هتلع

 ندبنع كولم دلیض كمال و كلاث ( نابلعثوذ ) ردعض ومرب هدنسارو هدلب مات ناع

 ( تابلیعت ) رد ر ند راك ولم نالوا بقالا ردصم هليظفلوذ یتعب نانلوا قالطا ءاوذا
 رشم هبا لزانلا نرف ( بلاعثلا نرق ) ردیدآ عضومرب تابلاعت دوخای هلي كنات

 ردعضوم زب هدنب رق دادغب ( بلاعثلا رید ) ردیناقیم دج لها هکردعضوم نالوا
 ودعی لاقي روند هنسرکس یک كيوک كنعسف تآ هللا هددشم یا ( هیلعشلا )
 هکم دلو روندهراکم كرس هتنروپو بلکلاک ءودع یهو ةطشا ناو



۰۳ 

 هنفلصم و هنغولوا كضوح انام لئاسم یا دنیدلا بعام هنم و هتسانعم ءالا

 كلذڪ هفولوا كحیکود وص هضوح هکر د ح راش ردالتهج ون قالطا بشم
 هدننزو هعرج ( ةبعشا ) رونلوا قالطا بعثم هدهغولوا نالوا عضو هرزوا خم

 یشاب هک ردهلکننرک ع ونرب ردشلبا مهو یرهوج هلغلوا هدشنزو همه لوق ىلع
 هیهراف هبعث و روناوا ریبعت نریو وغآ هنالیب هدیکرت ردشیبخ تیافبو رولوا لشپ
 نالوا نوزوا و یربا تیاغب هدننزو ناقع ( نابعثلا ) رددآ رجش عونربو روید

 ىلع و رونید هنککرا كنالیب هصاخ لوق ىلع رونلوا رببعت اهدا هکروند هلالی
 ینجا ( یعئالا ) ردندنسانعم نالیسو یرج رونید هنالی اقلطم هرزوا موع یأر
 هزون یربا ول راد لوش هلیعض كرلیعو كر هزه ( ینابعئالاو نابعئالاو ) هدننزو
 ند أ هدننزو بییاعس ( بیاعثلا ) هلوا ضایو لزوک تیاغ هکروتلوا قالطا
 روو! ریبعت ایلاس رونازوا بونوس یک لت هکرونبد هیوص یفاص كفل ناقآ
 هدنن ز و روبص ) بوعتلا ) ددم فاص ءام هنم ی رحم یا ساعت ی رح هوف لاق

 هک رونید هبکلت هدننزو رفعج ( بلعتلا ) یک هرم رونید هیا رفص ندهعبرا طالخا
 هبلعت هنسیشد لوق ییع رونلوا قالطا هنسشد و هنککرا ردروناب فو رعم

 ثنن رهوح هکیدلاق هلیعص تمالو كا روند نابلعت و روند بلعت هنککر او

 برا * وبشا عاش ییدلیا داهشتسا هنخدنلوا قالطا هبکلت كکرا نایلعت
 یتظفل نابلع عقاو هدنتيب * بلاعتلا هيلع تلاب نم لذ دقل * هسآرب نابلعثلا لوب
 هدطلغ و ردح رص: طلغ یسیا .ریسفت ود ردوکلت كکرا دارم و داتا هلعع
 رد یاسک دارم رلیدلیا طلف هرزوا هجو و ید فلس ضعب عی ردقوبس

 تی ًاشنم ارز رد همش ندنظفل بلعت هک ردلیهف كنان نالوا باوص هکلب

 كغص ما عاوس صوصح هیلس ىب هسک مان یرعلا دبع نن یواغ هک ردوب
 بولک یکلت یکیا رەد رکس نکرروتوا ہدنبرق موسرم منص نوکر یدا یداخ

 یواغ رلیدلیا لوبت هنی رزوا بوردلاق یرلقایا و دوعص ه رزوا ص لوا
 بودا داشنا یرونم تب ود رولوا ۳ رکا هلو هدکدلیا هدهاشم لاو

 یدد ردلکد رداق هیاطعا و عنمو حقن و رض مص وبشا قح ادخ میلس رشعماي

 فرشتلا دعب و تعنع ههللا لوسر ترضح هاکرد بودا تسکش یفص و
 یواغ هدقدلوا ناس رپ ندنمسا مالسلا هيلع لوسر ترضح یدلیا تداهش ضع

 هکلب پودیا ناعهتسا هلا لوسر ترمضح هلکلیا هدافا یفیدلوا یرعلا دبع نب
 بلعتو ردشاوا رادمات 4ا دشار دعب نم هل رامروپ ود رد هر دبع نب ذال

 ربخا نزو هکر بد حراش هللادىا همای یاب رولک یاعتو رواک بل اعت یعج تنظفل

 هبکلت فک را هلیمض كنا نایبلعت تغل لها رنک او ردص وصح هرهش ترورض



 هلپس یهانک هیسکرب دو هدننزو بیئرت ( بیلا ) رددرفم بر | رهاظ
 همالا اذا امرثت هيلع برو هنر لاق ردهتسانعم قمهنقو كلما شنزرسو مول

 بولابرت لاش ردهنساتعم كکوب بورود یتسهلوقم دغاک و بوو هبذ هربعو

 لاش ردهنسسانعم كلبا ربیعتو مول یخدو هلیرسک كنءرمه ( بارتالا ) ءاوط اذا

 رد هنسانعم قلوا قوج یغای نانلوا رک ذ یرلکدید برث كناویحو هبرت یتعع هبرثا
 ًاطعلا ليلق هدننزو دسفم ( برثلا ) همحش ىنعي هیرت داز اذا شیکلا برا لا
 ندا داسفاو طیلخت یسان نايم اعاد هدننزو روزم ( برا" ) رونید هیسک نالوا
 لجد لاقی ردهنسانعم طیلخت و داسفا هک ردلعاف مسا ندییرثت رونید هراک هنتف
 هدندرون یسهیق بزاحم هد هب داب هدنزو فتک ) برث ) دسفم طاح یا بزنم

 زوعم هدننزو ءارج ( ءایرثلا ) ردیدآ راصحرب هدنع هلتاصف ( ناپرٹ ) ردیدآ ییوقرب
 ( براثا ) برثلا تاذ ةنيعغ یا ءابرث ةاش لاش روند هنویف قوح ىغا جاو
 ینا ( برنا و ) هدننزو برضب (برثپ) ردهب رقرب هدنساضق بلح هدننزو بناجا
 رونندییریاو ی ری هدنتتسن ردیسا مالسلاو ةولصلا هيلع "ینلا هنده هللادنا هی رمه

 هد هروب زم ضرا ادتبا ندندالوا حون نب ماس هکرد حراش هلرسکو یعف كار
 یرلتمطح لسو هيلع هللا لص مرک | لوسر رداعس هليعسا برثپ نالوا نک اس

 بط و عفر هرامروپ ناج#تسا هغلوا نمصتم یداسفو هاب یمانعم كموقع ظفل
 لع رديمسا یولبلا ةمر وا نداححا ییزثیو یبتنا رلیدرویب هیمست هللا هباط و

 ی ذربعو ردندیاضتا ییرثی نب رعو ردندباضا یتدو هک ردیژثی نب ةعافر لوق

 هزب ضا عونر ندنناتک رصم هيض كفاقو كنا ( ةيقرلا ) ردندنیعا نرثي

 جاغا كرنا صفق ینعی رديمسا سافق باوجم هدنتزو ذفنق ( بطلا ) رونيد
 یصق كن ( بعثلا ) رولوا ندرومد هک رونید هنیرلتل آ قجانوب بوسک شماقو

 ضوحو قولواو ندنسهلوقم همزایآو راکیب نکل ردهنسانعم ققفآ هلیئوکس كنیعو
 مدلاو ءاملا بعث لاق ردصوصم هغتف [ قراقیح نوقشوج بوبانیق ندر یک یغایا
 هتسانعم لئاس یجف آ رولوا فصو ةغلابم بعئو هرغ اذا ثلاثلا بابلا نم ابعث

 نابع يج هنس)نعم یداولا لیسم روند هنیرب قحهقآ وص كنهرد و رک ذی ک

 لاش ردعواطم ندلوا یانعم هدننزو لاعقنا ( باعشالا ) هدنزو ناتطب رولک

 هدننزو بولسا ( بوغئالاو ) هلنيتححف ( بعثلا ) رصفناف هرف یا بعشناف ءاملا بعث
 نونید هبهنسن لئاس ىج ۲ یک بعث هدرلنوب هلی تكنیعو كنەره ( نابعئالاو )
 ا تيم ( بعاشلا ) لئاس یا نابعثآو بوعئاو بعئو رک ذ اک بمث مام لا
 لیسه روند هنلو وصو هرب یدنقآ كجهدیا نایرج وص ردعج ندنظفل بعثم

 ءالا

 هنتسانعم عباصا رونید هرلقمرپ هلناصف ( تایرثلا ) هبو هنع عزت اذا ضیرلا



 أ

 یدا ندشجاغا رمشچ هک ریو وات نالوا عضو یاتک هاروت دارم ندن وات

 یدنلوا عفر هلبروهظ یایر بضغ ها ارنا یب هرکصندنلاقتنا كناسوم ترشح

 هحهراکشآ نوعا قلوا تمالع ه هیهلا دارا هدنسلوا هاشداب كنولاط نامز دعب

 هدنآ لیئام كنايبنا "هلج هکرارید ريخ لها رلیدلیا لازنا ندنامسآ مارک ةکئالم

 ردق یناثلث كنلوط یضرع یدا رلشمروتک هب نص مدآ ترشح بولوا دوجوم
 لپارسا یی بودا لوادن هلتهج ثراوت ردق هنیراتیضح لیامابوقعپ یدا
 پونلوا مدقن هننرلهاکشیپ هدازع و داهج یاننا یدنلوا عفر رارکت نکیا هدندب

 هدننزو بیغی ( بیت ) یمتنا یدبا رولوا لصاح بولف نانیبطاو تنیکس ندنآ
 رکذ ابرق هک هتل رد هنسانعم هبوب هدننزو هباغ ( ةباتلا ) ردغاط رب هد هتیدم
 های رد هب لیصا هروک هفل وم سپ ردعلتا راکزا یه دن وا یا ح راش وا

 ردشغل وا بلق هفلا هریهو دیه مش

 مون ٌدمدقم هدوحو لیوکس كنهرمهو یصف كنات ( بلا ) € تثلثئا ءالا لصف 3
 لع لحرا بل لاش ردهتسانعم كغسا بول وا ضراع روتفو لسک یک یروتف

 هدهراس تاهما بوثنم وهف ساعللا :رتفک ةرتفو لسک هاصا اذا ابا لوهحا
 ردعسا هدننزو ءاسشن ( ءاووثلا ) ردموسرم قرهلوا هدایز یرابع هف اهدنع فمف

 هغ اهدنع ی صخكا ىزتعت ةرنف یهو ءابوثلا هتذسخا لاق روند هکنسا

 لاق ردهتسانعم قمردشارآ ربخ و ردهنسانعم كسا هدننزو لعافت ( بءاثلا )

 (بلا) ردهنسانعم كفسا یدو هدننزو لعفت ( بالا ) هسسحم یا ربا باش
 ندنراهثا هیداب هدنزو بجا ( بأئالا ) روند هنتلاح كنسا ردمما یدو هلک
 بوشل رپ یک یکرک هدننزو بابت ( باشلا ) لاه رد هبأثا یدرفم رد رهش غ ونو
 ردهنسانعم قلوا مامو انکقم ساج اذا ابا لحرلا بث لاق ردهنسانعم قمروتوا

 قمرووا بوشلرب یک یک رک یخذو هدننزو لز ( هششا ) م اذا قالا بث لاقب

 هک ردیفدارم و هدشنزو هباش ( بالا ) بل ینعو لح زا بی لاش ر

 كناخ و ىعف كنا ( بخت ) ةباش یا ةبات ةيراج لاق رونید هروع کو 1

 ردراو یرلندعم ضیا غرجو نولآ هدنآ دگر داف ا هلی وکس

 یرلقس رب و ۳3 هک ردیغای چ٤ هتفو یک راز لوش هدننزو برض ) بلا (

 رولک برثاو یک موج رولک بورا ییج رونلوا ریبعت زوچ هدیکرت ردبا هطاحا
 یسههج و م رخ هیسکر رول وا ردصم بر و رولک بارانا یبا عجو یک پلک |

 یاثلا بابلاانم ایر هر لاش ردهنسانعم قمهدق و كلا ربیعتو مول هدنلیاقم
 بر لاق رد هنس انعم قم رةحم ب و وص یتسابل كن هتسخ و هی ذب ه ربعو همال اذا

1/۹/۹۹ 
 س

 نانلوا رک ذ هدیرک نآرق هکهلوا مولعمو ردها ج” ر یشیرف تغل هلهجو وو



 بصعا اذا "یثلا ب التا لاقب ردهنسانعم قمروط بولیکید یک لیم هنسنربو ماقتسا
 بالتا لاق ردهنسانعم قعوط یروا بوکید هیاوه یتسکوک و ینشاب كشاو
 زد هنسانعم قلغوط بونازوا یک میقتنم طخ لوبو هسأرو هردص ماقا اذا راجا
 ندلوا یانعم هدننزو هنيا ( ةبيالتلا ) دتماو مأقتسا ادا قيرطلا ب الئا لاقت

 هدننزوبنق ( بش : ) ةماقتسا یا ةييالت الا لاقن رود هتلاحقایغوط ردعسا

 هیاروا ینتلا ليقع نب دمع قئاف بتاک روهشم ندندم رده رق رب هدنراید ماش

 رون ( بولا ) ردنداروا ردشلیا ثیدح تیاور كلذك هکينلا خاصو ردبوسنم
 رولوا لتصا نارطق ندا ردیدآ ر یش كوي رب صوص هنراید مور هدننزو

 راردیا ریبعتیباغا نارطقو یباغا رانکوک د کرت ردیعون ی شید كنجاغا ماچ رچشوب
 ( ةباتلاو ) هدننزو بأم (باتلاو ) هدننزوهبون (ةبوتلاو ) هدننزو بوث ( بوتلا )
 هحوت هقحتمضح بودبا عوج ر ندهانک هدننزو هرمصب ( ةبوتتلاو ) هدننزوهباغ
 هدنمانعم بذلا نع عوجر نکل ردهتسانعم عوحر هدام لصا ردهنسانعم كلبا
 عجد اذآ ةبوتتو ةباتو اباتمو ةبوتو ابو بوتب هللا ىلا با لاقي ردشلوا بلاغ

 هيلع هللا با لاو ردشل وا عقاو هرزوا سايق فالخ هربخا ةغيص ةيصعلا نع

 عجرواةحابالا لا رطلتا نمو فیفخلا ىلا دیدشتلا نم هب عجزوا ةبوتل هقفو یا
 هنا هدرناصب كفلّوم هدابع ىلع باو ىلاعت هلا یاوهو هلوبقو هلتضش هيلع
 عاوا هک ردترابع ندکلیا كر ییصعمو هانک هرزوا هوحو لنجا دیو هروک
 ندهعجو هانکرب لوا ردهرزوا هجو جوا راذتعا اریز ردوب ینلبا 3
 مدلشیا یب هبه داموش ناک ردکلیا راکنا ود مدلشيا یآ ی هسک نالوا رذتعم رذتعم

 نم نکل مدلیا تأسا هقيقلا ف و مدلشيا هحرکا ثلاث ردا راذتعا طسب ود
 یتا ردنرابع ندنو هیوت هتشيا ردا راذتعا ود مدلیا دصقو مع هنکرت دعب

 نإ دجا ردندباقلا بثات و رد هفلابم ةغيص ( باوتلا ) رد_لعاف مسا ( بئاتلا )
 فاتلا یا نا هللادبع و ردندنیم دقتم ردريبك "یرقم یک اطنالا بئاتلا پوقع

 زد هبرق رب هدنبرق لصوم رهش ( بوت لت ) ردندیماسا هیوت ردندنیرخأتم ردندحم
 لاق رد هنسانعم كلا بلط یتسلیا هو ندهسکرب هدننزو هیاعتسا ( دیاتتمالا )

 هک ردم ولعم ( توقاتلا ) باتتسب دنا نا مهلوق هنمو بوت نا هلأس یا هباتتسا
 هدشزو هوق رب یدیا هونا ىلصا ردییشخ فرط نانلوآ لقنو عضو هزانح هنحا

 هیلصا ءاه مارک راصنا تغل و یدنلوا بلق هبات ثیئأت ءاه بوتلوا ناکسا واو
 ایاد رد ذوخأم ندیو ردهدشزو تولعف تو د ج راش ردهو ات هلا

 للصا یراتحم كنرشحعزو ردشفلوا هيمصت نوجغيدنلوا هزانج ةداعأ هایسودنک

 یدلوا توبا" بونلوا بلق هقلا واو هدعاقلا ىلع هلا هحوتفم واو ردت ونو
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 بوق ع دیعاوم * دم كنم فلنا ناکو تدعو + وبشا ك عاش مان خامشلوقلع

 هد زو روبز بوق عو ردرو نم عضوم دارم ندنظفل بزنی هدنتبب * بزنپب هاخا
 هنکیدلیا تل بو دا دعو امرخ هشردارب رد هسکرب ر ووشم 4لا دعو فلخ

 یرلطلغ كرلنا هل رلابا مسر بژثپ هللا هثلثم یا رلصءب یداپشنسا كفلوم ردنراشا

 ندارما ریهاشم ردتسن هسک مان لبقم نب نیسح هدننزو یشرق ( یرتنلا ) ردنیبم

 ردشفلوا تسناکا نوجغیدلوا مقم هدنسهبرت ناک هددادغب كربما مان نا ریق

 عنع ( ع ربت ) هدشزو بلعت ( بع رت ) ردنشلیا ثیدح ثیدحت نیسح رول نمو |

 قغیدلوا هیلصا كنب را یرللق فرمصنم كنویوحت یرهلکوب ردرلعضوم کیا هدننزو
 بعت لاش رد هتسانعم قلرو بوکح تج.زو خیر هدننززو تبع ) بعتلا ) ردنيبم

 هیسکرب هبسک ممه (.باعتالا ) حازسادش عبارلا باا م ات لا
 کیک شاوا تسکش هدنذو اباعتا هبعنا لاق ردهنسانعم قمرو بوریو تجز
 دعب هتنعا یا مظعلا بعتا لاش ردهنسانعم كليا تسکش رارکت هرکصندق دلوکوا
 قمردلوط باعتاو ردطلغ یرادخه هبتغا رد هلا الو نون هتنعا هدارو ربطا

 بوکح بعث یسشاومو باود كنەسكرو هالماذا ءانالا بعتا لاش ردهنسانعم

 ( بعتلا ) ممتیشام تبعتا یا موقلا بعتا لاق ردهنسانعم قلوا هدنامردو نوغروط
 لاق روند همدآ كاسعت لوغفروط و نوغرو هدنژو مر کم (یعتلاو ( هدنن زو کک

 مزال یالثلا نال نطوهلیقو سایقلاو عاملا فلا بوعتملشالو تعتمو بعت وه

 نکرح هلی وکس ا نیغو .ی دف كلا ( بغتلا ) لوعفلا هنم یتیال مزاللاو

 ( بلا ) ردترابع ندتلاح مین یا وس هکردهتسانعم هبرو روند هثیش جیقو
 طق قلتیقو ردهنبرلانعم نردو محو سابوریکو رد هنی لانعم كالهو داسف هلتیتعف

 قلوا ولییعو ردهنسانعم هصیقنو بیعو ردهنسانعم ع وج قلحاو رد هنسانعم

 ندنسهلج كرلانعم نانلوا رکذ تعي عبارلا بابلا نم ابغت "یشلا بغت لاقب ردهنسانعم
 ثلیا بویعمو كلبجع هل سک كنه ( باغنالا ) ردفرصتم هرزوا روکذم هجو

 نایز هلیئوکس كمالو یعف كنات ( بلتلا ) هباع یا هرمغ هبغتا لاش رد هتسانعم
 فتک ( بلت 7( اراسخو اراسخ هللا هما یا ابلتو ها لاق رد هد و

E EREYهیلعت یا نیا ناظقیلا نارفس نا ندما رک باحا هدننزو زلف ) بلتو  

 ند هیلهاج آ رعشو ردیدآ حض وهز هدننزو زلف بلتو ردندنسهلسق ربنعلا ینب ردیسا

 مسا رد هدنزو فک یمسا كموقرم رعاش لوق ىلع ر دیدآ اشرب یرنع هنب

 روند هنسهیص تک نم هدننزو رهوح ( بلوتلا ) ردناذ رب تالا دوخا یک ياع

 مقتسو تسار بوریک هنلوب شیارب هدننزو نانثطا ( بابكتالا ) هنسانعم شچ

 اذا بابتا مالا بالتا لاش ردیک بول وا رتسهو دتم دعب نم هک نو قلوا



 ۱3 6 لا یا ا لوا قالطا ,زلدقروبق هاد ترد .نادنف ط لومو
 ) برزلا ( روند هنعض وم كجەك هدالق هدسک وک دوخاب ردنرابع ندزوک ییاو

 هنس و هدا یا هب راذه لاق هنسانعم دامهو هدل روند هشادشاب هلل رسک كنا

 هیعلاب هدعوقو هبار دوخای ردشغلوا هیبشت هردص مظع هدنتهج یواستو لئام
 نرت یهو برت وه لوقت رووا لامتسا هدوم یرثکا و ردینبم هنتسانم قلوا
 ابن, رات لاقب ردهتسانعم قلوا شادشای همدآرب هدنزو هلعافم ( ةبراتلا ) یتدل یا
 لاقن ردهنسانعم قلوا مدمهوراب هنر یرب رلث وا شادشاو اجر تراص یا

 قلنا وا وقلفیعض هدنزو هرم (ةبرتلا ) اهتیحاضواینداخ ادا ةیراطا ةیرال !تبرات
 هدرپ بیرق هلح یکی هب هم رکم کم هدن زو «ریهدلییضكيات ( هبرت ) ردهتسانعم هفعض
 ردعضومرب هدنع هدننزو هنیهج ( هبیرت ) ردا نایرج هرماع نبا ناتس هکردهردرب

 هللا هرونم ةنيدم هدننزو ناغع (نایرت ) ردعضومرب هدنع هنب هدننزو هماق ( هارت )

 سس

 كنبرلبانج هسع هلا یضر ىلع ماما (بارتوبا ). رد هردرپ هدننی لحم ماتربفح
 هربشق "هلاسرو ردسشلیا عضو مالسلا هيلع هلآ لوسر ترضح ,هکردیسهینک

 رد نصح نب رکسع یا ردفورعم یراع هکر دیس هک یش دهاز ندللاجر

 نجرلا دبع نب مرکلا دبعو ردهینت هک نایزورلا دحا انبا نا دمحم ( نوییارتلا )

 هدرصم هدننزو لیمزا ( برا ) ردرل؛دحم مات ميهلا یآ ن دو فسو نب رصنو

 عارذ لصا رونید هنسهعلاق كنمسق نویق هدننزو باتک ( بارلا ) ردهیحاترب

 نل ] هنع هلا یضر ىلع ثیدح هنمو یتعی ةمذولا بارتلا هنمو هنسانعم ةاشلا

 ناتلوا ركذ بارت ىا [ همذولا بارتلا باصقلا ضفن ممنطفنال ذیما ینب تيلو
 ماذواو زونید ههغوق شلوا حطقنم یاذوا هدشنزو هحرف هفذوو رد وضع

 شلکوس یرادنوییو دنب انعم سپ رونید هرلشباق یرکدتبا دنب ینرابلوق كن هغوق
 نعي مرکلس هحیوا ییهفاط لوا هدنب هسرکلس هنوک هن باصق ینراهچلاق نویق
 هداروب ضعبلا دنغ هک رید فوم ردکع د مردیا رییع و رهط یرلنا ندسندو ثب

 فتک هک ردیففحم برت برتو ردعج رد هدشنزو برض هک ندنظفل پرت بارت
 هیت رابع هبرتلا ماذولا نالوا پاوص هلغلوا یوار طلغ تیاوروب دوای ردهدنزو
 هلکشود هغاربط ثیدح یانعم هلکغد هبهنکشا هک ردیعج كنهمذو ماذو ردقلوا

 هیوا یرلن ["هدنب هسرکلس بوردلاق هنوک هل باصق یهبنکشا شلوا قاربطو زوت
 هدننزو فک هر وک هلامحا یجج 1 هکیدلاق رولوا كعد مردیا ریهطت بوکلس

 ۳( بربتام ) روح وشم دریا نیا یاب دک ردهشکبشا هدام ناو
 یادغب هدننزو هیجا ( هیزنلا ) ردهلحرب هدنربش دنق رمس هلیحف كنارو یرسیک
 ىجا ردعض ومرب هدننرق هماع هدننزو عن ( پزنی) روند هادغب لزق ندنعا وا
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 ندنلما دوخاب ترابع ندقلوا ولفاربط بلال و هخارط نادت ق 5و0 اعم
 هغاربطو بارتلا هدی ف راص اذا لجراا برت لاقب ردنیانک ندقلوا دیموو بئاخ
 هغاریط ندتنکنمو رقف تدش رک و نوسلوا قیقح ك رک دوب رد هنساثعم یقعشاپ

 لجرلا برت لاقب نوسلوا هیانک ندقمرونوا بوت هدنرزوا كن بولوا لصتم
 دول آ كاخ ولقاربط بونالوب هغاربط هنسنرب رارید یا برت كلذک بازتاب قزلاذا
 هنسانعم قلوا رساخو بئاخ ندلماو ديما هدتشنزو دعقم بزنمو برتو هسل وا

 هتسانعم قلوا او ییوربقفو رسخ اذا ابرتمو ابرت لجرلا برت لاقب روتلوا لامعتسا
 تعفنمو ريخ الصا هسك نالفو رقتفا اذا لحرا بر لاقت روللوا لامعتسا

 باصاال راربد هاد تبرت هدنماقم اعدد و د نوسلوا رساخو بئاخ اعاد بویمروک

 بودا داربا راپ یلوق هاد تیر ویشا 6 ردم ورم هد ابن هنسسانعم اریخ
 لاق هکهتن راردبا ارجا هرزوا یظفل نامه بویلیا دارم قیقح یاعد هلکن آ نکل
 ( بارتالا ) رازذتا دا ريا هدنعقوم ضیرح و ثح اضم و ردهرزوا لاونمو 9

 رقف ط رف زرد هه سام قلوا ربقف بولو تلق لام كنهسکرب هاب رسک كنم مه

 لقاذا لجرلا برا لاق رددلیس هظدالم قلوا قصالم دار یشا ندتکنمو
 یلام ردق قاربط هکرد هنسانعن قلوا غ بولو ترک لام كهرب و ها
 ج واو هلام شک اذا لجرلا برتا لاق رول وا نددادضا سپ ردلیسهسالم قلاعوح
 كلم اذا لحرلا برتآ لاقت ردهنسانعم قلوا كلام هلوق شاناص بول | هعفد

 ندنسانعم ت هروک هننای كحراش تام ثالث لوهعا ةغيصب كامدقو ادبع
 هعفد ج وا ن کل رولوا ریثک لوق نالیاص بول 1 هعفد ییا ا داع اریز ردذوخأم

 ردترابع ند هجرد لقاروب زمددعو رولوا ریقحو لیلذ هّبلا نالق هیق ندهلماعم
 اذا "یفلابرتا لاق رد هنسانعمقلفا ربط و كم رسقاربط و كکودقاربط هرز واهنسن ربو

 قلوا ینغو قاوا ربقف هسکرب دوب هدننزو لیعقت ( بیزتلاو ) بارلا هيلع لعج
 هبرت لاقب ردهنسانعمقاقاریطو كکود قاربط هرزوا هنسن ریو یکبارتا رد هنب رلاتعم
 روند ههودنالوا داقنمو مارهلغلنلل وققوح هدننزو توکلم ( تو رلا ) هيرا تعم

 ردذوخأم ندبارتو هکر حراش تورت ةقان لاق و لولذ یا تورت لج لا
 ردیلوق هیوپسوو رولوا ذوخأم ندهرد هکردهلدبم ندلاد ءات دوخای یشان ندنتلذ

 عوتربو هنسانعم هلا روند هنیرلجوا كرلقمرپ هدننزو هحرف ( ةبزلا ) یبا
 0 3013ا رارید ید هیرتو هدننزو * ءار راد خم هایت هک ردیمسا انا

 رو وا ربع کا شک وک هکروشد هن رلکک سکوک زدهبیرت عج هليڪف كنا

 هلا هم کیا دوخای روشید هنفرط یرلکک كنس هقلح نوب کیا ندسکوک لوق لع
 ترد ندنف رط عاص تكسکوک یار لعو رود هنعلا را كنب رلکک یسهقلح نوي
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 كنیرهوج شموک هدنآ زونه نکل بوئلوا بوذ هعفدرپ هکروتید هنیزلف شموک
 ةباجلاو باججلاب یتا لاقب ردهعطق رب ندباج هلیاه ( ةباجلا ) هلوا شلاق یمهیقب
 اشک هل ( بایجلا ) ابن هيف قب دقو ةضفلا ةراچ نم ةرم بیذا ام وهو

 .E شموک احاج نالوا زوکر م هدندسح و مزج ك زلف ناک هدنندعم شموک هدننزو

 3 ندنسهلبق هدنک هلیحفو یعض كنا ( بیجم ) روند هطوطخ ول رهوجو هرارمط
 لس كنا هنع ها ىضر ناثع ترشح هک يلا مشب نب ةنانکس رد نطب رب
 ردهلبیسق رب ندنموق ريج هدنع هفیعف كنا ( بوح )ردا ردشلو تداهش

 نج رلا دبع يش ندا تراسج هنلتق كنيرلترضح ههجو هلا مرك ىلج ماما

 . | نالا وبشا كنهبقع ن ديلو بودیا طلغ یرهوج ردندنآ ا
 4 هن رب ىيجلا اللقب رح نتي * ضم نم ءاجىذلا ىيجلا * ليتق ةئالث دعب سانلا ريخ

 ۍسول رخ كسا هرکصتادناذ جوا هککلوا هاکآ نمی ردشلیا دا را هلیرابع بولا
 یرهوح ردشلیا تاتشن ندنسهلیف ضم کردتاذ ییدلیا لتف كصخح نالوا یبجت

 لجانب ردغاتا هدارا یی ىلع ماما هک ایوک هرکلیا ن هن الد یافلخ ییالث تاوذ

 | نش هلرلترميح مالسلاو ةولصلا هيلع تداعس بحاص دارم ندنالث تاوذ ,

 یرو زم تسو ردلوا یدا م 3 عاشو ردناعع ت ع لوتقم هلغل و | نیم رکم

 ۱ هسزاف نا هدرلهداموب یرهوح هک رد ح راش ردمهو ید یتسن هاش مات ت

 لاثمالا ج رش ىف لاقلا لضف یرکیلا دسعواو ردنوصم ندطلغو مهو هلغلوا می

 ردنا ترضح ةجوز هک ردشلبا وزع هصفارق تنب هلئاث یروب زم تیب هدنباتک مان
 سپ * ورع یبا لوضف انع تیجدقو * یبارفکیو ییاال یلامو + ردوب یا تیو
 یصع نالوا باوص ردطاغ هلا همحهداض مضم هدلوا تیب هلتلالد هیفاق وبشا
 تیاغب لینوکس .كنهمحجم یاخو ىف كنا ( تورخا ) هللا هلمعمداص ردقلوا
 ردماتمو یرکذ عضوم كنهداموب روشرد ههقا درکو و نکشاو هد: زکو یوص

 هدایز هنلوا كنهلک هسیاأت یدلیا تب هدنسهدام برخ هبا لج ههدایز یا یرهوح
 بارتلاو برا ) ردغوسم هدنسهدام برخ هلو ( بیراخلا ) ردلکد زیاج قفلق

 ( بربتلاو ) هدننزو ءاسفن ( ءابرتلاو ) هدننزو ءارص ( ءایرتلاو ) هلیعط درلا ( ةبرتلا و

 (باروتلا و )هدننزو رهوج ( بروتلاو ) هلیسهدایز فلا ( باربتلاو ) هدننزولقیص
 روند هغا ربط ةدنزو ریمآ ) بیزلاو ( هدننزو ربثع ) بیرتلاو ( هلیسهداد ز فلا

 هبرسنک كنات رولک نارتو هدتنزو هبرشا رولک هنرتا ج كلارو هنسانعم كاخ

 روند هرب هدنن زو ءا رحم ( ءایرملا ) ردلکد عوعسم یرلمج كنهروک ذم تاغل اس

 لاق ردهنسانعم قلوا ولقاریط كب ناکمرب هلنبتحف ( برنلا ) هنسانعم ضرا
 كمريك قاربط هنلا كنهسکریو هبارت ثك اذا مبارلا بالا نم جرت ناکلا برت

] aa maar 

 هک ردهتسانعم
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 ردشلیا ضب رعت کا فوم هلکلیا و هدنشهدام بلا یرهوح ردیعایر ارز

 باح ( بابتلاو ) هدننزو حرف ( بلاو ) هليديدشت كناپو یصف كنات ( بتلا )
 هنفالطا كفل وم ردهنتسانعم نازو راسخو صق هدنزو بیپح ) بیتلاو ۱ هدننزو

 ردردصم یەک بت هروک هلا كمراس ثاهنا کل رودرا

 بابلو بت هروک هننای كيغارو هنسانعم راسخو نایز ردرلمشا بیبتو بابتو
 ید تب ] یلاعت هلوق هنمو ردعوضوم هتسانعم رارټسا هدنارسخو نایز یسهدام

 باتنسا ندنغیدلوا نت یتسانعم رارمسا تح هنارسخ ف ترتسا یا [ بهل یا

 كاله اقلطم هلیسهقالع نارسخ بابو بتو. ردشنلوا لامعتسا هنسانعم رارثسا
 لایعتسا هد هنسانعم ما بایتئسا هروک هنن ایپ كساساو رونل وا لامعتسا هدهنسانعم

 هصقن اند سما مت اذا * لیق اک ردعپا هنما ت كنهنسن رب كالهو نارسخ اریز روثلوا

 لومم ردصم ةنال بصن ءاعدلا ىلع هلابت لاشو یبننا * مت لیق اذا الاوز عقوت
 قح ینعی اكالهو اارسخ هللا همزلا یا ةغلابلا ىلع ایت هلابت لاو هلعف ىلع
 ندنآ كالهو نارسخ اباد هک نوسلق مزال اڪ ۱ یک الهو نارسخ یلاعت
 ید تس ] لب وتلا قف اک ؟یسخ و اتلض یا هاد تس لاشو ردکعد نوسلوا رود

 كمسکو هکلها یا الف بت لاش رد هنسانعم كليا كاله بتو بالا [ بهل یا
 یندو هدننزو لیعفت( بیبتثلا ) هعطق اذا "یفلا بن لاش رول وا لامعتسا هتسانعم

 هزوک هی رت كفلومو ردها تكمردش را ترا و ناز یه ۱
 كلا امد دب ود هلا هدنقح هسکر بش و هنسانعم راسخ و صقن رول وا مسا

 هدروگخاسو ريب هلا اب دشت ( باتلا ) هلابت هل لاق اذا ابیبت هببت لاقب رد هنشانعم

 هلیس هسبالم قلوا یراط للخو صقن هدنوقو دوحو رونلوا قالطا «یثشک
 قالطا هیسک نوبزو فیعضو ابا ترصف اباش تنک لوقت ردیبسن لعاف مسا ویو
 ی روئلوا قالطا هکشا كکرا و هود كکرا نالوا شا یراهقراو روتوا
 حقو لاقي رد هنسانعم ان رطخو هکلهم هدننزو رونت ( بوشلا ) رولک بابتا
 هوضع ینیدلوا لقشمو طیحم ندفرطره دراوکیا هدند و ةكلهملا یا بولا ف

 ) هلا ) عالضالا هيلع توطنا ام یا هوب کعشا لاش یک بلقو ردص رود

 هنوف هللا بتا لاق رد هنسانعم قاق فیعض هلی رسک كنءرمه ( بابتالا ) ةددش |

 اذا لجرلا بتب لاقي ردهنسانعم قماجوق هدنزو هلزاز ( ةبتبتلا ) اهفعضا یا

 لوش شقح ندندعم هدنزو باتک ( باجلا ) یک امرخ مان زب رهش صوصح
aaa 
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 ردماقم وب یرکذ عضوم كنوبو رارزود یاب یہ ع ندنآ هدناتسب ع رد ره عون



 رولوا كد ردقو یدحاو لمعتسم هدهدام وب یدارم ندکید ردقو یدحاو

 ا نر نم تالق لاش هسنام ردموسرع هههخو ون هدانا ق
 باتکلا تاباب ربع * یصاشب نورمأت ام ماع ینب * لبقم نا لاقو هنخ عاونا

 نالوا نابسجو طاص هئیش رب هبابو یاسه باتکلا هوجو نم راتخا یا * ایا
 ع یبا نم اذه سیل لاش و هل معي يا هتاب اذه لاق رول وا قالطا هب هنسسذ

 رب تدنلاعا اراخو ردد آ دحر رب هدنشسهکلوا مور هبابو ردلکد چرخ و

 فض 0 هحنو هبابو ردنده رق لوا ثدحلا قڪشا نب دم نب میها ربا ردید آ هب رق

 رب هک رونلوا لانعتسا هنسانعم طرمشو رولک تاباپ یجب ردهنسانعم ع ولو
 a الا هيلع یفوقوم قرهلوا ج راخ ندنتیهام كن آ ییعی ندحراخ هنعوقو

 ردهبرقرب هدنب رق سصم هدننژو ربیز ( بیوبلا ) هطرش یا هتباپ اذه لاش ردترابع
 هدنراید صم هلیعض كلاب ( بوبلا ۱ ردیعا یدح كدالخ نب یسیع ندیدم تیوو

 الا هک ردیسا كندنبرد دحنس رب هدنسهکلوا رزخ ( باومالا باب ) ردهیرق رب

 یاسا هدننزو ریز ( بیوو ) هلیض كلاب ( هبوبو باب ) رد رلک دید وباق رومد
 كنهشياع ترضح كلذک رديمسا قتعم دبع كلسابع ثرضح ( اا ) رددلاچر

 ۲۰۲۱۲۷ ۵ انو هاله را اب ی نزاو ر وک
 دمع نب ىلع هلا هیتحم یاب a ٩و ءاب مض ( هواي ) ردندنیعبا ءاهلا ةداي زب هاب

 اح ردیمسا یدح نبرد, نانطای نسلا ن دجاو ردیدح كندح مات یراوسال

 دجای .هللادبعو هوت نب ےھارا رديمج م ۱ كلذك ( هوب ) یدنلوا نايب هدنسهدام

 هکردهنسانعم هبوجا هللا  دیدشت ( هییبلا ) ردرلثدح هبوب نب دم نب نسحو هبوب ني
 ( نیباب ) ةبوالإ یا ةيابلاب یا لاش روند هیهنسن بيع قجهنلوا بت
 بیز (بیبلا) ردهلحمرب هدن هشورم ( ناباب ) ردعضومرب هدنتلایا نیر هلیسهین ها

 هدقدتاشو وص نلیکح ندي وق هک رونید هفلصم قحهقآ وص هضوح هدنزو

 لک وص هضوح هک روند هنسهجاب كضوحو رولک ود بوق آ هضوح نداروا
 وص هدقاوساو هقرا هدننزو دادش ( بالا ) ردکیلد قحهقآ هرشط ندضوحو

 هدننزو هع ( هبي ) ءالاب فوطب قاسلا یا پالا وه لاق رونید هیاقس نربدرک

 ردیایعا مشاج "هلسف هبل ن E رد داعسا

 ردید آ عضوم رب قرهلوا دیلصا فورح تعي هدننزو لاف ا تای )# ءاتلا لصف #

 هثبهو یرهوج ردیسهدام بو یرکذ ذ عضوم هلغلوا هداز ییا ( ناینابوتلا )
 kt هرو رم لح فلوم هک ردع هک رد حراش یدلیا دا ريا هداروب ینبم

 ( هیت ) ردشفلوا نایب هلی رلشاب كرلەم هدحاحح ردشلوا اد 2 هدارواو
 ر جا للعف ( بتلا ) ردنوسم هدنسهدام باو هدنزو هره هلی كات

 کدر م امل

 عو
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 ریده كمهرک وک هود كکرا هدننزو هبقبق ( ةبأبلا ) ءاطعلاق ردب لهاو ن رحاهلا

 ماما هدنازو همدخ رد هلا همضم یازو هلم#م لاد ( هزد رب ) ردهنسانعم لج

 عارز یجکا ردهیس زراف هلک وو رديسا یدح كنيرلترضخ هج رلا هیلع یراخ

 همم نیش ( هبشب ) رد هبرق رب هدنساضق اراخم هدننزو همر ( هبسپ ) ردهنسانعم

 ارا هدشنزو شز ) أب ) رده رق رب ندننافاضم هدلب مات ورم هدنا زا هلا

 0 عیکو و دجا نب ميهاراو هرعس نب ناولج ندنیئدح ردد آ هیرق رب هدنساضق

 هرب یوکس كواوو یعف كلاب ( ةابوبلا ) ردندنآ نوييألا لهس نب دجاو دجا

 ( بابلا ) ردد آ هبقع برص رب هدنقیرط نم ةاب وو یک ةالف روشید هنابایو

 اریز رولک وا قرهلوا ردانو هدنن زو ناجترولکنابیپ و رولک باوبا جج روند هیوپق
 دنکما لخدم یظفل باپهکیدتب | هدر اصب فوم رف"هجءر زوا هلعفا رد هلیصف كانك لعف
 هثیش رب ازا مو یک هدلب بابو راد باب روئلوا ریبعت ورق هک ردع وضوم هتسانعم

 اذهو اذک باب ملا ف لاق هنمو روللوا لابعتسا هدهنسن قحهلوا لوصو "هلیسو

 هدحایصمو ردع رفتم ندو اش "یناعمو هيلا لص وتب ه یا اذک ړع لا با طلا

 هک ردردقم هرزوا قلوا بو لصا كنسلک باب وتا هرزوا هجو وب
 رادلاباپ رولوا فاضم صيضخاا اضعب ردشغلوا بلق هفلاواو هيلع ءانب رد هلنیتهف

 تنسن هنیفناضتم رکاو یک ماشلا باب نالوا یعسا هلح رب هددادفب كلذک یک
 ۳ هتبسن ندرب هتسیکیاو روند ییابلا بونلوا تسن هلوا هج زکلا هسروئلوا
 فییک مسا کیا لوا هبهاک و رونلوا تبسن هده ربخآ هج نکلایو روئید د یعاقلا

 الا ۹ e تبسن ندرب هنسیکیا هرکصندقدنلق هدننهح دحاو مسا و

 ردد آ هدلت و هدّلایا بلح بانو ديا ر یراک دد ییطق رادلا روند یاشد

 نابرد روند هبیبوپق هدشنزو باوت ( باوبلا ) ردیعسا غاط رب هدنبرق ربهو
 هدننزو هباتک ( ةباوبلا ) ردیسا یسرف كنهسک مان هيا نب دایز باو و هنسانعم

 قلوا یبوبق هلیئوکس كواوو یحف كلاب ( بوبلا ) رونید هنتفرح قلیجویف
 قجآ هرجو هحاپ هراودو هلابا وراص یا بو بوب هل باپ لاق رد هنساتعم

 یبویق هدنزو لعفت ( بوبتلا ) ةوك رفح اذا لجرلا پاپ لاقي ردهتسسانعم
 باسح هلاه ( هنابلاو بابلا ) هذنا اذا ااو بوب لاق ردهنتسانعم قعوط
 كلونو همان ( باتکلا تایپ ) رونلوا قالطا هشامنو تیاغ كنسهلوقم دودح و

 راکنا ید رثم فلّوم هح رک هک رد د حراش ردقوب ید رفم كلوب ردنرابع ندروطس

 هکلما ییصاحا یعو كيش ره ردهنسانوم عو هک رد هاب یدرفه نکل یدلیا .

 رونلوا هدارا یهوحوو روطس هدقدلوا فاضم هباتک نکل نوجءیدلوا لخدم
 كفلوم سپ رد روطسو هوجو ع وج دارم ارب ز رلوا لتس قرهلوا د رفم هدنوو

۳ 
nes 



 لضف ناك و عقلا ف ةيوستلا ديرب [ ادحاو الاب سانلا لعج أسف تشع نا ]

 اب ۳
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 لیعفت ( بیهألا ) هتدع یا هتها رفسلل ذخا لاقي ردهنتسانعم هبها هلی كناه |
 اذا اییهأت الل بها لاش ردتسانعم قلوا هدامآ و مضاح بونلقار هدننزو
 دعتسا اذا برحل بهأت لاق ردهنسانعم بیهأت هدننزو لعفت ( بهأتلا ) دعتسا

 شمافلوا تغابد لوق ىلع هنسانعم دلج روید هبیرد هدننزو باتک ( باهالا )

 رولك بهآ و هدننزو 4 ءفا هل دم كن مه رّولک هبهآ یج رود ه یرد ماخع

 ردهرزوا سايق ريغ ریخا عج عج هزوک هننات كح ابصم ران تحف رولک بهاو هلنیتعض

 وا و رد رحار فورعم ربع ن پاها ردنداسا باهاو ردعج مس ضعبلا دنعو

 ردعض ومرپ هدنن رق هرونم هنده هدننزو باخ ) باها ( رد داخ از نع ن تاها

 ( پایالا ) ردعضوم رب هدننزو بز ( بہا ) ردنداحهتا هدننزو نافع ( نابها )
 ( ةبالا) [ ءاقس یا ایا تولاط ناك ] ثیدلا قو ردهنسانعم ءاقس هدننزو ناتک.

êعوحر هک ردتفل هدنظف) هیوا  eردشلوا بلقنم هیات یواو  

 یدش وا رک ذ هک گن

 نلاقو ولهدوک هصق هک روئد 4 لوش هدننزو رفز ( بّوبلا ) « ءال لصف ۶

 هد ( هب ) هلوا ولنادیم كب یسع رکسو یسروو نیکشا ولعد آ كرپسو ولنا

 هکلیوس كردید هب هب هکر د هباکح ندا وص كم وصعم نایلشب هکیللب د زونه هدننززو

 هلا زجر بود ردد هراج رب هب كننرهوج ردسقل یشرق لحر رب هبو رلشب
 نب ثداا نی هلادبع هک ردیقل یشرق نالوا رکذ هب قحا ردطلغ یدابشتسا
 لوق زجارلا لاق هللا هباکح ندرحار هدنلع دابشتسا كنرهوح كلذك ردلفو

 نکیا رینص لفط زونه هللادبع نانلوا رکذ ییهزوجرا لوا هکلب ردطلخ ید
 هزوجراو ردشلنا داشناو "ربحرت كرها ضیقرت نایفش یا تنش دنه یسهدلاو

 رب نب هيه ینعی هبمک لها بج هبحم ةمرکم هبدخ ةيراج هی نکن ال * ردوپ
 هبلاغ هنناوسن شیرق هدلاجو نسح هک مرولآ بودیا حاکن رتخد هیولبحم دنموئت
 ولط هننآ هو ردشلبا قالا یغد یتسهفیطل ةرقف هبز ابف لخد حراش رولوا
 هک ایوک رولوا تفص هیسک قجا یظفل هيو روید هناوج هزا ورت نک كزات
 رد هناخ رب هددفرکم هم هب راد رولوا كعد هدوبپ یکا یص توص ٌةیاکح

 هد رعاسل ردهنسانعم بولساو هنوک و برض کز دینا ج أب لصف كنا ) ببلا (

 اش یا اب i لاش روند هناوج نیمو دنمونو رولوا ریبعت دیشحو تباب

 هقرطو بولسا ید و ردزااج/ هلفیفخ كنهو هدننزو نابق ( نابلا ) ايس

 هنع لا یطر رع لوق هنمو حراشلا لاق ردرلشورکیو زرطکیو كنرکپ یسالج

 نی رجاهلا
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 ( بوأتلا ) ریسلا ف. .تدابت اذا باکرا تبوا لاقب رد هنسانعم كمك كرهدیا
 ىعض كرلهرمه ( بایالاو باوالا ) ردهنسانعم كلیا ع وجر ییدو هدنزو لعفت

 ( بایالا ) ردرلعج ردهتسانعم مجار هک ندنسهلک بی هی راددشت كنایو واو و.

 رد هنسانعم قلوا .بئاغ بوتا شنوک هدننزو دوعق ( بوبالاو ) هدننزو باتک
 واو و یبض كرايم (.بيأتلاو بوأخملا ) تباغ اذا ابوناو ابیا سا تبآ لاقي

 تک هلا دیک ردزردصم ندنرهک بیأتو بوأت هلیصف كنهددشم یای و هددشم

 هدننزولاعتفا ( بایتنالا ) اليل هالا اذا ابأتمو ایوأتم هبأتو هبوأت لاق هنسانعم"
 (بوالا) اليل هئدرو یا اپایتنا الا تبتنا لوقت ردهنسانعم ك هبوص هرجا هک
 بضغ اذا عیارلا بابلا نم ابوا لجرلا بوا لاقي ردهنسانعم قلراط هلنیتعف
 هتنضغا یا هت وا لوقت ردهنسانعم قغلراط یی هسکرب هدنزو باحما ( باثیالا )

 هلا هضراعم بوش ربق هنبرب یرب راهود نالوا بوک هدنزو هلعافم ( ةبوأملا )
 كي ( هیوألا ) ربسلا ىف ترابت اذا باکرلا تبآ لاقب ردهنسانعم كمشوروب
 لاقب روند هراک زور ندا بوبه زدنوک نوت هل رسک كنهددشم واو و یم

 نالیجا هدنتقو رامن فصن هدننزو هان ( ةييالا ) هلك راما بهت یا ةبوأم شر
 هنن رهش هواس هدنارا هدننزو هاغ ( هآ ) هتسانعم هللاق ةبرش روند هورمشم

 هدننزو باصم ( بأم ) ردیدآ رهشرب هدننرق هیشرفا هدنرغمو ردیدآ رهشرب بیرق

 بونود ردناکم مسا ندنظفل بوا بأمو رد هدلیرپ هدنساضق اقلب ندماش ضرا

 نزو ىلع بوأم ثالث امد لاشو هنسانعم بلقنمو عج م رونشید هرب قحهداو

 قاوف جوا هلیسقک زدنوک هدنرا هایم یی رال تالحر ثالث امهب یا بلا

 هرب قجهراو بورو زدنوک ردعج ندنظفل بأم بوأم هدارو رد راو هفاسم

 یک یسوسنویوا هقا و یهلد یسهب كزوراف هدننزو مظعم ( بوألا ) روند
 رذنلا نب بابا لاق لشلا هنمو روند هثیش نانلوا عطق رودمو یمرکد تیاغب

 هرافم هدارو هکرد رغفصم كمرج ريج بجرلا اهشذعو بوألا اهربج انا
 ران آ نب نمی رونید هیوح كنبقلاص امرت هک رد رسم تندم ی

 ندشنب هک میاد قوج یسامرخ و رلردا اجلا اکب هک میراغ شفلوا بقن رودم
 بان ( بآ ) ردلوقنم هد ياونم کلا اهلیذح اا رویم لثم رردا اتجا
 یرلکدید نرو ندهیمور روهش رد رعد ندیم ردیدآ فورعمر هدشنزو

 راوط ردیعج كلوا هلیئوکس كواو و ىحف كنءدمه ( تایوالا ) ردقح لوا یآ
 شيع ددهلسق رب هدننزو باوت ( باوا ونب ) هنسانعم ماوق روند هنبرلقایا
 هغارب و تای ىمض كلمه ( ةبهالا ) ردیوسم هلق لوا ردندنیعبان" هک یاوالا

 ( ةبهلا ) هنسانعم هدعو زاس ردنا تالاح یسالوقم برحو رفسو ربس هکروئید



 ایه اف 7

 ۱ ایت موقلا نب بلا لاش ردهتسانعم كلبا داسفا یتراهنایم بوذ رقشق هکر ئر ۱
 " همدآ كاجو عیرمس هدتنزو ربنم ( بلثلا ) منی دسفاو داسفلا ىلع مهضرح اذا

 ج راش رذیدآ هدلب رب هدننزو نابع ( نابلا ) عیرس یا بلم لجر لاق روند
 "هدنزو بان ( بالا ) ردعقاو هدهفام هلحرم ییا هرهش مان نرخ هک رد |

 ر || باتع هیسکرب هدننزو بيدأت هلو ( بینأتلا ) ردعضومرب هدنبرق هرونم تدم
 حقا لاس دوخا كليا تیکبنو تاکسا هلهارو هلدا لوق لع كلعا-شنزرسو |

  ههجف هلأسوا هتكبوا همال اذا ابيأت هبنا لاشا رد ةنسانعم كمريو باوج هلا در

 اک ۲ لوقت رونید هناج داب ندنعق تاواربس هلنیتصف ( بالا ) در محقا هدر یا
 ید هدیسراف هدننژو بلط رثک الا دنع بنا ك رد حراش ناحذابلا یا بنالا
 ٠ | رلیدلیاریبعت عدلا هلا ربیغت نیدلوم ضعبو ردهدراوتم تقلا رهاظ هلکید هناحتذاپ

 رددآ رطع عونرب هبابشم هکسم لوق ىلع كسم هدننزو باع ( پانالا )
 قاوازساهنشا هماعط هلیبس هضراعیریغد وخای عیش هدننزو باک | ( بانتالا )
 رونید هیسک نایلوا یسابنشا یماعط ردلعاف مسا ندبانتیا ( بن ولا ) ردهتسانعم

 لينوكس كواو و ىح كنءرمه ( بوالا ) ماعطلا یمشیال یا یوم وه لاقب
 . كنهرمه ( ةبوالاو ) ردتفل هلیددشنو هلیفیفحم كنايو یرسک كنهرمه ( بایالاو )

 پآ لاق ردهتسانعم عوحر كعود ورک هلبلق های یواو ( ةيالاو ) هلیحف |ا
 یک باصس رونبد هدولو بواو عجر اذا ةياو ةبواو ابیاو اوا بووي لجرا
 یرلقانا و ی رللا نکررو راوط و ردهتسانعم تعرسو هنسانعم ځد روند هلو

 یا هعاوق بوا بتا ام لاقي رد هنسانعم قلآ كياچ ینعی كمردنود كياچ
 بأد و دصق اذا ابوا هبآ لاقن ردهتسانعم كليا مرع و دصق و ریسلا ىف اهعحر

 رد هنسانعم تماقتسا قلیغ وط و هیداع یا هوا اذه لاقش رد هتسانعم تداعو

 تمسو تهح,و هتساتعم قیرط رونید هلو و هنسانعم لح رونید هنسد زا لاو

 لاق رونید هکلک هبوص هزحما هخکو هتهج یا هوا لع تنک لوقت رد هنسانعم
 یک بحاصو بح رولوا مج ندنظفل بیآ بواو اليل ههاج اذا ابوا ءاملا ٴبآ

 اوا هللا هآ لاق هتسانعم كليا داعبا رولوا ردصم كلذک بواو هتسانعم عجار

 حراش اکس ئاو یتعی كلی و لثم كل بآو كيآ نولوقیو رداعدد وب و هدعبا یا
 راعضا لعاف هدعب هنسانعم هرکدام كدواع ىدا هرکتام كآ لصا كلوب هک زید

 ع وجر هدرلنو هلبلق هبا یواو ( بییأتلاو ) هدننزو لیعفت ( بیوآتلا ) یدنلوا
 كاريس هدلوب زدنوک نوتبو عجر اذا بیاو هنع بوا لاق ردهتسانعم كليا
 اوراس اذا اووا لاقت ردنرابع ندکشک بویمروط ردق ههجک رد هنسانعم

 تارایم و هضراعم بوش ربق هشرپ یرب رهود نالوا بوکمو هلک رابلا
 سس
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۱۳۹ 

 كنم مه ( بالا ) ردندنسیماسا كدروق ندعابس هدننزو هعرح ( هبشا ) هبسن یف

 هيلا بلا لاقي ردهنتسانعم كمك بوشق آ ندفرط ره سان لینوکس كمالو یعف

 كمروس بویلپوط یرراوطو بناچ لک نم هولا اذا لوالا بابلا نم ابلا موقلا

 اینم ینعی اهفاس اذا ینالاو لوالا بابلا نم ابلا لبالا بلا لاقي رد هتسانعم
 تعاسنا یا لیالا تا اقا راسا تاک فالو بوكیوط زاوط و
 كمك بوغوق بولاق هنوکوا ییشید كشا كکراو ضعب ىلا اهضعب مضنا و

 هدانعموب هکر ید ح راش ادیدش ادرط اهد رط اذا هتدب رط راج لا بلا لاقی رد هنشانعم
 ردهتسیانعم كمردکر ب بلاو رولوا ندصیاصخ سپ ردلکد ع وم یسربغ ندراج
 اوعقجا اذا موقلا بلا لاقي ردهنسانعم ككربو مهعج اذا شيلبا بلا لاقي

 ردهنسانعم كليا تدوعو عرسا اذا لحرا بلا لاقى ردهتسانعم كليا تعرسو
 ماد اذا ءایسلا تبلا لاش ردهنسانعم قغاپ لصتم روغیو داع یا هيلا بلا لاش

 اوه كنەياسنا سهو روند هنطاشن و شینح كت مع مز قاس بلاو اه رطم

 كاردا و سح كنشدو رود هغلزسوصو روشید هقلاح یاذحماو ليم هسوهو

 نالوا بیئرت یقلعتم هنیرانوخ ندتهج نیلبا روطخ هن رلایخو نهذ بویلیا
 درط و روند هلاق رهز و رود هنسیرد یزوق هب روک و روند هراب دو او

 یسمالش هغلاغاص زونه كنابحو رونید هترارحو اج تدشو ردهنسانعم دیدش

 هل رسک كنءرمه هدنول روند ةسا نالوا ع هرزوا توادعو رظو روید هنتلاح

 ( بالا ) ةوادعلاو ظلاب هيلع نوعقم یادحاو بلاو بلا هيلع مه لاقب ردتغل

 نالوا هرزوا تئیه لواو روند هیسک هثلحا ظیلغ جاعوط یسهدوک هدننزو بلعت

 7 بات لجر لاقب هیاه رونېد هبلأت هدنننوم روند هنسهکت غاطو هنکشا ناب
 ش رب ندنراعثا داپ لأتو لعولاو شحولا رج نم اذکو عمتجلا طظیلفلا

 ینمرپ تداهش هلفمرپ شاب هک ردهنسانعم زف هلرمک كنه ( بالا ) رددآ
 رونل وا رعبعت هس هدیکرت رد رابع ندرادقم ینیدل وا یواح لب رلدیبام هدقدل-آ

 ردلتاق مس هناناویح عیج و هیش هنب رهش یواق ج اغا هک ردیدآ رش رب بلاو

 بوغوق هلدش بولاق هنکوا ینسیشید راج یخدوب هلل رسک كنمربه ( بابلالا )
 (بولالا) ادیدش اهدرط اذا ایابلا اند رط راجلا بلا لاق ردهنسانعم كمرتوک
 ةدراب یا بولا خر لاق روند هیهد راب شد لار واص قاربط زول هدنزو روبص

 شینج لوق یلغ روند هیسک نالوا رراقح كباچ ییهغوق ندیوقو بارلا نست
 طرشت و اولدلا جارخا عیرس يا بولا لحر لاش روند هیسک نکح وص هلطاشن و

 هناحف ( ةبلالا ) ردهنسانعم هعاحم قلحاآ هلی كنم مه ( لالا ) كلذ ف عب

 یسان هدننزو لیعفت ( بیلأتلا ) روند هناقلق نالوا ندیرد هکرد هنسانعم هلی



۱۳۸ 

 اذا مبنی لاما اویزات لاقي ردهنسانعم ماستقا كمشولوب هدننزو لعفت ( بزاكا ) ||

 ىلع روتید «رالیق نتب هدقیساق هلیوکس كنبسو یرسک كنه ( بسالا ) هومستقا
 زعش یا هبسا قلح لاقب رونید هلیف نتب هددعقم هصاخ یأر یعو هدنرب دوا لوق
 هنابن هکیدا بسو یلصا كنوب هکرید حراش تسالاوا ج رفلا رعش وهوا هیکر
 هراوط قوح کوب و وت هدننزو مظعم ( بسولا ) ردهلدبم ندواو هزه رونید
 یفوصلا ريدك یا بتسوم شک لاش ردذوخأم ندهموقم هدام رووا قالطا

 ضدالا تبسآ لاقي ردهنسانعم قلوا قوح یاب كرب هلرسک كمرمه ( باسیالا )
 هگیش رب لینوکس كنهممجم نیشو یصف كنرمه ( بشالا ) تبشعا اذا اسيا
 هطلخ اذا یاثثا بابلا نم ابشا هبشا لاش ردهنبسانعم قمردخراق بوق رخ آ

 بابلا نم ابشبا انالف بسا لاقي ردهنسانعم كلا شنزرسو بییعتو مول هبسکربو
 هلغلوا قیصو از ایا دل تعف ( بیشالا ) ههالو هباع اذا لوالاو يناثلا

 بشا لاق رد هنسانعم قلوا قلتجو قشمراص بوشپ ربک هن رب یزب یرالاد
 هرلح اغا نالوا هرزوا روک ذم فصوو فلا اذا ا بالا نم ایا رجلا

 ما ی ی و روا 4 ادبع تب دح هنمو ] رد ردصلا دست هعلابم رونلوا ق الطا

 نیب رب رض لحر ینا لسو هيلص هللا لص ینلل لاق هنا هنع هللا یضر موتکم

 مف من لاق ءآدذبلا عمست له لاق رعفلاو ءاشعلا ىف ىل صخرف بشا كن و

 یراحاغا تدون هدننزو لعفت ( الا ) ةفتالا ليلا كل دن ری [ هل صخ رب

 سانو بشا ينعم رجشا بشأت لاش رد هنسانعم كش ریک بوشراق هنیرب یرب
 اذا موقلا هات لاق ۱ قلوا عمق لوق ىلع قلوا طلتحم هنیرب یرب

 ا دف رطاقلخ تعي هتسانعم هيلااومضنا رارب دهیلا اوشأتو اومقحاوااوطلتخ ا

 كلبا قلتج و قیص یرلجاغا هدننزو لیعفت ( بیشأتلا ) رلیدلوا قم و منعنم
 بوروشود هنبرب یرب یسانو افتلم هتلعج یا ابیشأت رجشا تبشا لوقت رد هنسانعم
 (دیاشالا) صعب لع مهضعت شرح اذا موقلا شا لاش ی قلق هد روش

 هنسانعمشابواو طالخا رونبد هتعاج نالوا عقم ندهفلتحع سانجا هلی كنەرمه

 هدنع لاق هدننزو میاصا رولک بیاشا ییمج رونید هحارق نالوا طلتحم هلمارح و

 مارلا هطلاخام .یا بسکلا نم ةهباشا هل لاش و طالخا یا سانا نم ةباشا

 دیدش یا ینابشا لجر لاقب رونید هقبش نالوا یزعرق تیاغب هلناصف ( ینابشالا )
 مت دوخاپ طلتحم هنبرب یرب سا یخدو هدننزو باستک | ( باشت الا ) ةرملا

 ( بعتؤملا ) اوعتجاوا اوطلتخا اذا اباعتا موقلا با لاق ردهنیسانعم قلوا

 بسلا طوبضم نعي نالوا سابلاو طالتخا هدنیسن هلیحف كنيشو ءاتو یعخ كيم

 .e ری یا بشتؤم وه لاش رووا قالطا هب یشک نایلوا لصالا عرصو ۱

 هبسن یف



۱۳۷ 

 رفاو هدننزو مظعم ( برولا ) E رفو اذا ثلا برا لاقن رد هتسانعم كع

 هنسن زب هدننزو لعفت (برآتلا ) رفومیا بروم یش لاقب روند همیش نالوا لماکو

 برات لاق ردهنسانعم كلیا تاشکتد رک هلعانتماو بصعت بوشل درس هدنتمض

 كمروتسوک اهد تروص و كغك ريز هلفلکتو عنصتو ددشتو یأت اذا مالا ىف

 هب ولج رو هلیس هین لو عقم مسا (برأتسملا) ءاهدلا فلکت اذا نالفبرأتلاقی رد هنسانعم

 شالقو رایعو راکم نع یهادم هدننزو دهاج ( برا ولا ۱ هنس انهم نودم روند

 هدنظفل نابع هلیعض كنمزمه ( ناپرالا ) هادم یا براّوم لجر لاق روند هیسک

 هب ها نیشیپ نالوا ارشو عیب داقعنا رادم هک ردموسرم هدنسهدام ب هلغلوا تغل

 یا ذب را ردق لاش رود هب» ریت لوو ك كوين هدننزو ما ) ةبرالا ( روند

 قلوا ا هه و رف كنهمحم یازو كەز ( بزالا ) دعساو

 بایلا نم ابزا لبالا تبزا لا رولوا ندقلن وز ك دواي ندتلغ هک رد هنساتعم
 هبا ظیلغو رونید هبیشک رودو هل رسک كلهزمه ( بزالا ) زج ۸ اذا عبازا

 د نسقشقایو روند هصق سک او مو ردهنسانعم هیهادو تفاو روند هب هک

 دحا لصافمو ءاضعا هکر وند هبهسک لوشو روند هیسک ممدو سوبعو مادنا

 یسهدایز نامه بویفلیراو پویئرا یرهحولو یراکک اعطت بولوا هدرخو
 لکش ہوجا یلاطشش یسیغاشاو لاواق یسیراقوب هک هلوا هنفرط یسیغاشاو یتراق
 هندایز اعناو هماظع دیزنال یواضلا لصافلا قیقدلا یا بزاوه لاق رولوا
 عقوم كنو ردیعسا نایت هلیحف كنازو كنه مه ( هبقعلا تا )و و

 ردشلبا مهو راندبا رک ذ هداروب ردموسم هداروا هلغلوا یسهدام بز یرکذ
 هدننزو ریما ( بیزالاو ) هدننزو فتک ( بزالا ) ردلکد هیلصا یسنه ارز

 لاق ردهتسانعم طعقو تاج قلتیف هدننزو همزا ( ی زالا ) روئید EA نوزوا

 نالوا یسهبعش مگ ونب هدننزو باتک ( بازا ) طعقلاو ةدعلا ىا ةبزالا هذخا

 قعآ وص هدننزو برض ( بزالا ) رددآ وصرب صوصحم هنتعاج ربنعلا ىب
 با رحم ( با نا ) یرح ادا نالا بایلا نم ابزا ءالا بزا لاق ۹

 هنساتعم ی هغولوا رردا بلق هاب یهزمه هک رول وا اکو هدننزو

 ندیسراف ظفل و لوق لع ردذوخأم ندنظفل بزا نانلوا رک ذ ردت) مس وو

 هلا ٴلوب وص هلغلوا رضا ما ندنظفل لوب یسهلک لب هکهتسانعم ءالا لپ رد رعم اإ
 ندربم نالوا هتسانعم كليا لو هدیسراف یرلظفل ربم ارب ز ردکعد هلا ةلاسا ||

 لوف هک رید جنزنما رولوا باطخ ههم وق رم تل ۲.5 ایوک زدرضاح ما ندتسهل
 هراهود لوش هدننزو همزاع ( ةب زالا ) ردربتس ريغ .ینبدلوا بو یرصت ربخا

 | جال ةرماض یا ةبزآ لبا لاقي روا زیر نکا روا قیزآ کروند 1

 نا



 قلوا دساف هدعمو فلک اذا هب برا لاق رد هنسانعم كليا هقالعو قشع تناغب
 هلصف هلص هلییبس هضراع رب ندب ,ءاضعاو تدسف یا هیدعم تب را لا ردهنسانعم

 هبرا عطقو هژاضعا تطفاسن اذا لجرلا برا لاق ردهتسانعم كلکود بولیربآ
 هکیرللا تعي ةصاخ نیدیلا نم كارا تطقس یا كدنم لحرا ابا تبرا لاقيو
 كرا نا نوسلکود توشود ریاص ریاص یک ارهم مل 3رلوضع نالوآ صوص

 رد هبانک ندکعد نسهلوا راسم رشو لیحخو.بویعمو مومذمسانلا نیب هروکهتنایپ

 قلوا ج اتم هنسهیطع سان "یدیا بولوا ریقف دوخاپ كلسک ىلا كنهسکرب براو
 یرنک۱ وو سانلا یدیابام ج اتحاف رقتفاوا تعطق یا هد تبرا لاق رد هتسانعم

 هتسانعم هدقع روند هم وکود هليعض كنم مه ( ةبرالا ) روئلوا دا ربا هدنعق وم اعدد

 هلوا ددشو تخم ینعی هیلزوح هکدمزوح هکرونید هموکود لوش لوق ىلع
 درواو كنبا هلواط قحهیلغ راوط تآو روند هیدالق كجمرع هنوب هراو

 كنمزه ( ةيرالا ) رونید هنسهقلخ كجەك هغایا كنسهلوقم كتسوکو نکو کو

 دتبرا کشا لاق روتلوا ریبعت هاف هکرونبد هد قلیوا هدننزو هیحا هلی
 هنغلار آ تانغم ر, هب ر وآ هلیغم رپ تداهش هدنزو برمط ( برالا ) هذتف لصا یا

 برا لاق ردةنسانعم كليا مک بویلغب كب یوکود رولوا:ردصم براو رونید

 لاق ردهنسانغم قمروا هنوضخ رب كنەسكرو هكحا اذا ىنالا بابلانم ایرا دقعلا
 كغالغواوو كن زوق هلیض كنءزه ( برالا,) هل برا ىلع برضاذا االف برا

 كناو كنءمه ( نایرالآ ) رونلوا ربیعت هیروک هکرونید هتسهزا شلیا دلو زونه
 تابنو لقت عونربو رد رلکدد تیورکو هکن هدیکرب رددآ قلاب عونرب هبرسک
 تاکرح كن مه ) بارا EEE هی رک دید را ندنع و هن دابا هدناد رفع ردد آ

 عضومرب هدن هدننزو لآزم ( برام ) ردیسا وضرب لوقلعردیدآ عضومر هلال
 هکر دهدلب رب هدنع برأم هدایفارغج بتک ردراو رلهلزوط هدنبارت ینعی ردهحلگ رددآ

 ندیدالب دزا هدنع برام هک ردموقم ید هدحایصم و ردموسم وب د رلربد روح اچ

 اک او یدیا یرقم كسيقلبو ردعقاو هدنتیابن كنب رلغاط توم ینح هکر د هدلبرپ

 ویو رداع هللا ناطعت نب برعی نب بصشب نب ءابس نالوا یسیناب هکرلرید ید اس
 ردهتسانعم قلوا بايرفظ هلی رمسک كنهرمه ( باربالا ) ردفرضتم ريغ هلیاعو ثينأت
 هلبرصقو یحف كنارو یمض كنءزمه ( یبرالا ) ملف وزاف اذا اباریا ممیلع بر آ لاق

 قلق مکعو نیتم ییهنسنرب هدننزو لیعفت ( بیرأتلا ) ردهسانعم هیهادو تقآ
 نیکسکبویلی یتسهلوقم ملقو قاصو درکحا اذا ابرأت *"یلا برا لاقب ردهنسانعم
 لیمو ریفوتو ققلاغوج ییهتسنربو هددح اذا نیکسلا برا لاقب رد هنسانعم قلق

 كليا
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 بج هبداو سرعوا ةوع دل عنص ماعط یه ةبدالاو ةبدأملاو هبدالا ادهش لوقت

 هدنلایاو تنطلسو رلف یلاوو هاشداب هلل سنک كنهرمه ( پادبالا ) ردهنسانعم بت و
 ادا دالبلا ناطلسلا بد لاق ردهنسانعم كليا دادو لدعرپ ییهکلوا نالوا

 یا هیدآ لاق ردهنسانعم كليا توعد هتفایض یهسکرو الدعواظسف اه الم اذا

 بحت هکردهنسانعم بع هلی وکس كلادو عف كنه ( بدالا ) هماعط ىلا هاعد
 یاثلا پاباا نم ابدا هدا لاش ردهنسانعم كليا توعد هتفایض ییهسکریو ردکلیا

 لینوکس كلادو: یضن كنهزمه هدناهما ضعب ( رضلا بدا ) هماعط ىلا هاعد اذا
 ندنسانعم تفایض روللوا قالطا هنبآ ترٹک كئایرد ردطوبطم هلنیتصف هدنضعب
 یسهلیف "یط هدننزو یبع ( یدا ) هوام ثک اذا رهلا بدا شاچ لاق ردذوخام
 ةاهد كلکربز هلیئوکس كنارو یرسک كنءمه ( برالا ) ردیعما كغاطرپ هدنراید
 ةلئاغو ثبخو رکن یا برا هب لاق ردهنب انعم هل اغورشو ثبخ و رکنو رد هنسانعم
 هکر بد ح راش اوصع اوضع یا اترا ابرا هتعطق لوقت رد هنسانعم مادناو وضعو
 [ بار آ ةعبس ىلع دج« ناک ] ةولصلا ثیدح هنمو یک بازحا رولک بآرا یج
 یضتقم لاتحا هدنصوصخ يفد یلفل برا مروک هتتم غا ءاهعا یا
 هاک هدعب رولوا صخا ندنحاح اقلطم سپ ردعوضوم هنسانعم تجاح طرف نالوا

 هدنروص و رلیدلیا لامعتسا هدلاتحاو رکم نامه ةجاح الب هاکو هدهد رقم تجاح

 ولتجاح كپ هکرولوا ءاکو رولوا عرفتم ندنوب یرلانعم هلئاغو ثبخو رکمو ًاهد
 نالوا تحاح دادم یرب ردهسقکیا هقلطم ءاضعا ارز رووا قالطا هوضع نالوا

 یک هیلو بجاح ردوضع نالوا تنیز رادم یسیربو یک نیعو لجر ودب ردوضع

 لقع براو یہا ردذوخأم ندلوا یانعم ید یسیناعم راسو ماکحاو هدقعو
 تحاح براو زدم انوضع هکردهنسانعم ج رفو رده انعم تلمو ندو "اک ذو
 ردهنسانعم ًاهد كلک ریز دوم ردتفل هلیضو هلك كنممه ( ةبرالا ) ردهتساتعم
 ردهنسانعم هلیحو رکم هلرسک كنءزمه هبراو یک برا: ردهنتسانعم تجاحو

 تجاح دوب هلیالث تاکرح كنارو یعف كي ( ةبرأملاو ) هلنیتصف ( پرالا )
 كنوز ( برالا ) ةجاح یا ةبرأمو براو ةبراو برا هيف لام لوق ردهتسانعم
 ردهنسسانعم قلوا ۵ ربزو لقاع هدننزو همارک ( هیارالاو ) هلیصف كنارو یرسک

 ( بیرالا ) لقع اذا سماملنا بابلا نم ةباراوا رغص رغصك ورا لج لا برا لاقب
 روند هبیشک نالوا دایشهو كرړزو لقاع هدننزو فتک ( برالاو ) «دننزو ریما
 یا داتعاو نامدا دارم هکر دهتسانعم كلبا نامدا هبهنسنرب هلایتصف ( برالا)
 ینعی هب برد اذا عبارلا پاللا نم ابرا "یشلااب برا لاقب ردقلوا قذاحو ذاتسا
 هيلا جاتحا اذا هيلا برا لاق رد هنسانعم قلوا ج اتم هب هنسنربو ارهام هیفراصو
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 ردیدآ غاطرپ هدنبرق هرونم ةنیدم لوق ىلع ردیدآ مضومرب هرزوا یسهغیص عج
 ردشلوا عقاو یرلتافدص كنيرلتمنح اياحلا لضفا هيلع ءایبنالا ناطاس هدنآ
 1 بدالا ) ردهدنزو رجا هک رد یفقحم بأتا وب و رددآ رو هل: هف ) بئالا (

 ندکلیا هلوانم نسحو هلماعم فطل العفو الوق هلسا هکقلولص واو تفا رظ هلنيتعف
 هک رید جرم لوانت نسحو فرظ یا بدپا هب لاق روند كنهرف هدیسراف ردترابع
 ردنرابع ندکلعب ییهتسن نالوا زارنحالا هبام نداطخ عاونا عیج بدا هدنافیرعت

 تلودو ردشلیا ریش هللا هرهاظ هنسح قالخا مالعا ضعبو ردفرعم ويد

 ثعاب ریدلیا قالطا بدا هراعتشاو هیر مولع هدنرورم تدم رب ندهیمالسا
 . یعیرلیدلیا فیرعت هلی رابع هنیشیاع هب تماق نم مصعت ةکلمو نوچغیدلوا بیدأت
 نالوا بیعو نش بحوم ېږ هتسک نالوا فصتم هکرد هیسفن ةضمار توق رب بدا
 رد سردلا بدا یس رو سفللا بدا یر ردعو ییا بداو ردا ظفح ندرلهتسن

 یسالوا هرقف و رول وا شلوا رظان هنسهريخا هرقف لر وک ذم ف رعت ی دید

 ۱ هنسح قالخا هک رد هیع تش رط دولسو هیعرش دودح ظفح هداق ع ح الطصا

 تاکرحنالوا یتبم هتس ًاهقفلا دنعو + بادآ اهلک قلا قرط + ردنرابع ندهتطاب

 بدا یسهلک بدا وبشا و رد رظات کا یرلمالک همشع بداو هربخ بدا هکر دکی د ۱

 توعد هتفایضو ماعط یهسکرب هلیوکس كلاد و یحق كنرمه بدأ ررمسا ندنظفل

 | یبهرظانم ع هکردراو ید ثحعلا بدا ءاملعلا نیو ردشغلوا قالطا بدا هلیتتسانم
 باجتس| كعرش هلم لاب ادعام ندهرهاظ ةيضرم قالخا هدنتح كيدا هصالخ ردلقشم

 راهظاوتک ازنو تفارظو تفع ردجردنم لاوقاو راوطا ییدلیا ناسخسا كلقعو
 ینا یک فاصوا نساحم و قالخا مراکم راسو فاسنا و هلماعم فطل و لدع

 ادا لج لا بدا لاقت هتسانعم قلوا ولبدا هسکرب رولوا ردصم یسک بداو
 لا ردهنسانعم كليا بيرت هبدأمو هلوانت نسحو فرظ اذا سمامنا بابلا نم

 هدننزو ريما ( بیدالا ) رک ذیس اک هیدأم لع اذا یناثلا بابلا نم ایدا نالف بدا
 هدشزو ليعقت ( بیدألا ) هدننزو ءالع رولک ءاودا يج روند هبیشک ولبدا

 هکرد هتسانعم تكمرکوا عو هیفرعو هیعرش بادآ دارم هکر دهنسانعم كليا میلعت
 سيفا هضایر هلع هدحابصم هلع اذا ابدأت هيدا لاقي رولک مزال اک ۱ بدا

 كفلبوإ ردیعواطم هدنزو لعش ) بداتلا ) ردرسفم هلت رابع قالخالا نساحمو

 ردهنسانعم بدأت ( بادتتسالا ) بد تو ایدأت هدا لات رد هنساتعم كم رکوا پداو

 هدننزو هدعس ( ةبدأ لاو | هدننزو هعرج ( ةبدالا ) بدأت یتعع بدأتسا لاقي
 روند هنماعط هلو دوخا هنهاعط تفایض هدننزو هم کم هی كلاد ( ةبدأملاو )

 لوقت
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 لاق ردهنسانعم قلوا ناداشو طسنم بودلافصو هب بت یا ه لج زا ببات لاق |
 رونید هلوپ هدننزو هباتک ( هبابالاو ) هدننزو هباص» ( هبابالا ) مث یا هب ببأت
 هلا هفوک هدننزو تح ( یا ) نوسلوا یونعم كرکو قیفح درک هتسانعم هش رط

 كلمت مان ناغم اصلا نب یيا ندهیطب كولم ردیمسا كرپنرب هد لتاقمیب یصق

 هدنیارت هدلپ مات طساو هدقارع هننو رداعس هلیمساو بوش اکا هلکمردتا رفح

 انا نالوا باوص هدنو لوق لع ردیدآ یوق رب هدهرونم ٌةنندمو ردیمسا كره رب

 ويم قفلیضاح هدنزو باسشک ا ( باشالا ) هدننزو انه هلا هففحم نوت ردقلوا

 كنهیقوف یانو یرمسک كنممه ( بنالا ) ايت اذا لجرلا بتا لاش ردهنتسانعم

 برزع هک رونید هکلموک نالوا نسکیو نساش هدننزو هسنکم ) ةبتئلاو ) ) هلیوکس

 هلا لع هبرم ضعب بول رب ندنطسو یراج یسهلوقم كحوروو زب رربک یناوسن

 نوچفدلوا قوقشم ررید خد هربقن کا راریک هدنزرط كلموک بور هنیرلنویپ
 هسابل یرلکدتا ربیعت كاتسوا كناوسن بتاؤ ردي مسفت فطع ىلوق :رقبلاو كفلّوم

 یکدوبز روند هسابل لاب هنفصن كغاحم و كرذلاب نامه اقلطمو یک هحارق روید

 هکلموک نایلوا یرلکی دوخای روئلوا ریبعت قلطو روند هنوط زسهجاب لوق ىلع
 رولک بونا و هیرسک كنهرمه رولک باناو هلیدم كنهرمه رولک بات آ ییج روئید
 هنسانعم ریعشلا رشق روند هنغوبق كیهب را زا ناو هلیعص كنءرمه

 ۱ قفلوا بيرت سابل یرلکدید بتا نانلوا رک هدننزو لیعف ( ( تب الا )

 یلاعتسا كنو ابا ربص یا ايتات لوهحا ءان ىلع بولا بتا لاقي ردهتسانعم
 ةا لاش قو هاتف كمردک یر و رم بتا هیسکرب باتو ددهرزوا لوه

 یرلکدد بتا نانلوا رکذ هدننزو لعفت ( بتأتلا ) بالا یتعی هایا هسلا یا هاا
 یف راحت نو روک او تایو هسل اذا تالاب لاق رسا کیک وب اب

 بلصت قلو تالص بوشکی هنسنرو هلدعتسا اذا سه الل بتات زاس و

 كن یرازوما بوروتک هسکو کی غاب كایو بلصت اذا *یشلا بتات لاق ردهتسانعم |
 اعلاج لعج اذا سوقلا بتأت لاقب ردهتسانعم قمل ا ههقرا ۳ لغم راقج دنا

 نالوا رک ذ یخدوب هدننزو باستک | ( باتتنالا ) امم هنکنم ج رخاو هردص ق |
 (بتؤملا ) بنالا سل ادا ااا بتا لاش راب تیک یا ید 0
 لاق روند هیشک نالوا قحاقو هج رکا یرغوط هفرطرب یرلقنرط هدننزو مظعم _

 | کارد هتسانعم لمس هدننزو ربنمهبا هثلثمیات ) بلا ) هحوعم یا رفظلا بتوملجد |

 ب ولی راص کا یک سن رب راب مک ردا نوک شلبای ندکوب هدنز رط مار >اوهسنلو ۱ 0

 رود rt رو روند هر مالمو زود و ردنا هطاحا ییرلن دب نوش رزرو رو

 عج فامو هدنن زو تشاکم رولک تام یب روید هب هعفن هض او هنسانعم ل ودح ۱
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 رذب ريغ نم دوخای روند هغالتواو هفلریاچ ج هنلوا یعر لوق یلعو رونید ءایک
 یانعم روتلوا ریبعتو ردوخ هلا ادا یسراف هکروند هنابن ره نالوا لصاع عرزو

 اموا یعرلاوا الکلا وهو ةيالا [ او هک افو ] ىلاعت هلوق همو ردذوخأأم ندینآ
 رو و کا کرد حراش هيام یصخ .رونید هني كناسناو ضوالا تا

 نکل رده يع كنهمجم داضو یعض كنهمجم یاخ هکردموسم هلیناونع ضخ
 ۰45و هدابف هکهت ردیتفل لینه گلو و ردقلوا مخ نالوا باوص ردطلغ
 هروک هناي كبغارو كحابصم بحاص و ییا ردهرزوا لاونمو هدناهما راسو

 حو هدادعا نوحما اتشو رفس هلغلوا عوضوم ةنسانعم ویو دادعتسا یسهک با
 باو ییا رد عرفتم ندنآ قالطا ههايکو ه"ربس نالوا "یهو لباق هیعرو

 قفلرضاح بودا كرادت یایساو مزاول قلعتم هرفس و ریس رولوا ردصم یسهل

 ( هابالاو ) هدنزو باح“ ( بابالاو ) هدنزو بید ( بیبالا ) رک ذپساک هتسانعف

 ىلع نیعلا سكب بنی ریسلا نالف با لاق ردهنساتعم پا هدرلن و هدننزو هباجم
 اذا ةپاباو اباباو ابیاو ابا سایقلا فالخ ىلع مضلاب بیو فعضلا مزاللا ىف سایقلا
 هسک نالوا رایدلا بیرغ هدننزو هباص هاباو هدشزو هاتک هباباو باو ایہ

 ةباباو ةباباو ابا هنطو ىلا لجرلا با لاش ردهنسانعم كلزوا بودا وزرا یتنطو
 ردهنسانعم قلاص هتسهضبق ی ىلا نوحما قمريص بوکح ندنیقو هيلا قاتشا یا

 دصق یا ها با لاقت رد هنسانعم دصقو هلسل اهدر اذا هفیس یا هد با لا

 . ذوخأم ند اعم دصق قالطا با هباعرم هدفاشک یرشخمز هک رید جرم هدصق
 یرغوط لو و هننسانعم دوصقم ردکعد بوأم هکردشلبا اضما هرزوا قلوا
 هلج رب یتعشد و هتشرط تماقتسا یا هتابا تبا لاق ردهتسانعم قلوا میقتسم و

 هیوذکم ایف ةبوذكمال ةلمح مهمره اذا ودعلا با لاقت رد هنسانعم قمزوب هلا
 كع ړدو یدلیا مزبنم ینعشد هلبا هقداص "هلجرب ینعی یک بذک ردردصم یظفل

 ه رقرب هدنع هل سک كيهزمه ( پا ) هکرح اذا یثلا پا لاقب ردهتسانعم كي رحم
 لاق رونید هیابسا و مزاول قلعتم هرفسو رس هدننزو باتک ( بایالا ) رد,دآ

 فوت هکردهنسانعم پارسو رونلوا قالطا هیوصو هزاهج یف یا هبابا قوه
 ( بابالا ) ردقراص نالوا نايا هدنئیه وص هدرللوح ندقا ریا هدنکلیسا راہ

 :یاپو كنممه ( هبا ) رونلوا قالطا هیطع جومو هیطع لیس هدننزو بارع
 ندننافاضم ندع هدنع [ یفلا ةباو ایلعلا ةبا ] ردیعما لجرارب هلیعف كنهددشم

 ( هبا ) ردرلامس هلیسا تندسک مان هبا موقرم رد)هب رق یکیا هدنساضق هدلب مان ےل

 قم رقیح هدننزو لیعفت ( بیأتلا ) ردهدلبرب هدنلایا هیش رفا هدب رغم هلی كن,رمه
 رد هنسانعم تحت هدننزو لعفت ( ببأتلا ) حاص اذا لحرلا بیا لاقي رد هتسانعم |

 جا دص 2 سا
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۱۳۱ 

 کود سد هک ضعبلا دنع رد خراش ردشلوا یب هرزوا ہیڈ نوحتا

 هکهلوا مولعم ردت رابع ندکلیا فیح بویجآ هلاح ندا تئشن ندهیدق لاج ریغت
 للام *یایو یلام "یسای ردراو تارمبعت زارب نالوا لاد هفسا و هبجت برعلا نیب

 یا دانم ردادن فرح ءا ردیسهک ءام یئادا بحت لصا هدرانو, یک یلام ئهایو

 ردندنلبق تاوصا نعي ردهم ظافلا رلادانم وبشا ردشلوا لخاد هرزوا هرکن

 هلفلوا لقتشم ېت روک ذم بیکرت سپ روللوا «ادن هیسکرب مارمالا ىلع هک ایوک
Aماقم هلیس هفالع موز و یدشوا لامعتسا هد ماقم بوللق هدنکح هدحاو  

 ردشلاق هدنل ريم یطسو كنهدحاو هک یرارخآ كرلادانمرایدلپا لامعتسا ید هدفسأت
 ردشلوا هدنل بم هدحاو هک یعوج ارز ردشلوا لععضم یرلتهج یدانمو ءادنو

 هیسکرپ هدننزو لاسلس ( ءايأيلاو ) هدننزو هل ( ةأيأيلا ) 4 ةيتخاا ءابلا لصف
 لاق رونلوا ریبعت قماشخ وا هکردهنسانعم كليا راهظا تشاشبو شزاون و فطل

 آی لاق ردهنسانعم یمضاچ هنا ییهسک رو هفاطلا رهظا اذا ءاییو ةي های
 یسا لوق ىلع رد هنسانعم كعد یا نوجا قعردروط یهودو مهاعد اذا موقلاپ

 یا اهل لاق اذا لبالاب ایا لاش ردهنسانعم قمشاچ وند ًایأي نوجا كمردکرب

 ندنوصقجهریدروط یهود هلیحف كنمزمه یاو اوعمتجل ًایأی موقلل لاقوا ابنکسیل
 رد هاکح ندنوص قجهضاچ نوعا كکرب یسا هدشزو دفدف ًایأایو ردهاکح
 هدیکرت ردیدآ شوقر یک هجامآ ندرلش وف یحرب هدشزو دهده ( ٌیَویلا )

 (ءایأيلا ) رلیدتیا نایب هللا سونغاز رلضعبو هللا ناغط هجولد راضعب ررید لوعوم
 یحفو یعض كلاب ( اربلا ) ردهاکح ندنس وا كشوق نانلوا رک ذ هدن زو لاسلس

 هب هنق هلل دم كفلاو یعض كنا ) ءاد ملا و ( ها رصقو هددشم نونو هحوتفم یارو

 ردهنسانعم قاي هنق هلاقصو جاص هدننزو هجرحد ( ةانربلا ) هنسانعم ًانح روند
 ارز رهدلاعفا بلا و و هسأر اح لاش اک ا ربلاب اهغبص یا هی ارب لاقت
 هکر دل وقنم ندموحم یرب نا ردشلوا دراو هدنسهغیص ع راشم قرهلوا یضام

 انرب لیض كلاي رکاو رونلوا تأرق هلبا هزه هسرونید «ارب هلیحف كن رک |

 ردموسیم هدنلیذ یسهدام ًانر هدرعلاناسل ردزیاج یطاقساو نابینا كنءرمه هسرونید
 ىلع ةولصلاو قیفوتلا ىلع هللدج اف هربسبنو هللا نوعب ةزءهلا باب ةجرنب قلعتام مت

 ارخآو الوا قیرطلا ءاوس ىلا ىداهلا

  Soلصف %3 ءابلا باب الهمز  4
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۱۳۰ 

 تیام ردیراقتم هنم وهفم ضم یوهفم كتنیه سپ رد دابو تشرسو عبط

 تئیهو هلیراتعا یضوع هنیرپره رونلوا قالطا هنسهلج ضاعا ټالوقم ضرع
 ةيفيكو لاح یا ةنسح ةه هل لاقي رونلوا قالطا هلرابتعا یلوصح هدنناعوضوم
 نالوا اغش وخ و بوخ یتفایقو تئیه هدننزو فیرظ ( "یبلاو) هدننزوسک ( ئهلا )

 هما رک هءایهو هلیخف كناههیهو ذّیهلا نسحیا "ییهو "یهلجرلاقب رونید هیسک
 فان فانك ءا لج را ءاهلاش ردهتسانعمقلوا تئیهبوخ هتسنربای هسکرب هدننزو
 صوصخ ربو ةنيهلا نسحراص اذا ةماركمركك ةهايه ويهو هنيه یجم ءا یی ءاهو
 رضا بوروک یتتاکرادو مزاول ندا اضتقا ینعی كليا ذخا یتئیه یدنک نوجا

 لعافت ( ویاملا ) هتنیههلذخا اذا "یبیو هام الل ءاهلاق ردهنسانعمقلوا هدامآ و

 كناه ( ةیهلا ) اوقفاو اذا كلذ ىلع ایام لاق زدهتسانعم قفاوت هدتنزو
 قاشا یا يه ءاہب هيلا ءاه لاقی ردهتسسانعم قلوا دنموزرآو قاتشم هلیرسک

 یهمزال تروص ندیا اقا نوجا هدام رب یھ نفلتءهیه هدسزو لعفت ( ویلا (

 لکت ( هیمما ) هتتیه هلذخا اذا مالل ایت لاق رد هنسانعم قفل رضاح بودا لیمکت

 كليا ځالصا بوربو تفایقو تئیه ههنسنرب هدننزو لیعفت ( "یبلاو ) هدنزو
 ( ةأياهملا ) هممصا انا اعيبنو ةیبت هأیه لاق رولك مزالاکا قلرمضاح هکرد هنساتعم
 ندتسانعم تنیه ردهنسانعم كلیا تقفاوم هنیرب یرب هدصوصخرب هدننزو ةلعافم
 یطارتلاو قفاوتلا هداهقف ف عو هقفاو اذا ةاياهم مالا ف هأياه لاق ردذوخأم
 [ مولعم موي برش مکلو برشاهل ] ردزناج اناسعسا هکردنرابع ندعفانم ةمساقم
 هنسهصح یربره ندورعو دز نالوا لربشم هدههاخرب الثم ردیبم هنیبم صن

 یتیرل هاو الرت نوکر رب سکر ه نددحاو رنو كلبا تماقا هص وصح ةنسررب لباقم
 بتک هکهش یک كلبا مادخسا هدصوصحم تقوررب یکرتشم دبعو كلعا قس

 داع ةلكليا سر هلیناونع هيلع الا مالا ةاياهلاو فوم ردطوسم هد هيهقف
 | باکترا فلکت رکم ردییآ ندلج هلوعفم مسا ثمأت ء١ ردشلیا باکترا هعاسم هزوا
 هلرسک كناح ( ئهلاو ) هلیحف كناه ( ءرهلا ) هلوا ق نایغط ءاه دوخ هنلوا

 وص یهود هصاخو رد هباکح ند وص كح هيليا توعد هکیگاو هکع ییسف ناسا

 قالطا ههقا لوش,مدننزو هلمه ( هما ) رد هباکح ندنوص قجهشاچ هکبجا
 نعي هلوا ردان قلم ندلج هدکدکح هلغلوا دولوو كاب كب ىبوص هکروشلوا

 یهای لوقت ردبحت هلک لینوکس كناوو یحف كناه ( ئه ) هلوا رولا هلودراپره
 یتلفغ هکهتسانعم سصبنو هبنت ردرما لعق منا ضعبلادنعو یدل ون اکب اب ینعی یلام
 لعف مسا هنسانعم تکسا یەک هص هک هت ردکع د لوا هاکاو سصرته بودیا ك رپ
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 راربد مواه هدن رک ذم حجو رارید اعّواه هدن رک ذم هی رد ءاه: هدند رقم راردیآ

۳۳۹ 
 ست سنا

 حجو راربد ام واهم دنوم همش و هل رسک كنم رمه ءار الی رل رد ءاه هدنشن وم درفم و

 ررید لحرایأه هکردراو ید تغل رب هدنو و هلا هددشم نون لرد نواه هدوم
 هنیکاس عاقجا هدننزو عاه یدیا ءاه ییصا كنو هدننزو عه هلا هنکاس هره

 روید !ءاه هدرا هنو هدنن زو یه زونید یاه هدش وم ردشلوا طقاس فلا یتبم

 ماه هنب یرکذم مجج ارهاظ هدشنزو نعه روند نه هدنژنوم مجو یک اعاه
 اکیو ریو اکب ردرما لعف مسا هکردهنتسانعم تاه هلیرسک كنه ( ءاه ) ردقلوا
 هدنانوم درفمو روند ااه هدنرکذم مجو رونید ایءاه هدنرکذم هنت ردکی د روتک
 هکر ید مجرم یک نیتاه روشد نیئاه هدنشنوم مجو ایءاه هدشوم هو یءاه

 ردهنسانعم ذخ ردها لعق سا .دکیسهلک ءاه هک زدم وین رخ هرزوا هحوو هدابل

 هلا بطاح هدلاوحا عیج بونلوا قالا فاک هنن رخآ لوا ردراو تغل ش هدنو

 عضو هزمههنعضوم فاک یناث نک اه اکاه كاه اه اک اه اه لاقب رولوا قفرصت»

 ثلاث نواهو امؤاهو ةا یسکب ءاهو مژاهو امواهو ةنمهلا فب ءاهلاش رولوا

 روسکم هزه عبار نکءاه اکءاه كءاه ءاهاک ءاه ءاهلاش رولوا مقمیاکهلا هره

 به نزو یلعأه لاق رولوا نک اس ءنمه سماخ یعاه اواه ابءاهءهاه لا رولوا

 مسا هکر رید تاه بودا قالا دنس هک اه هکرول وا 5 رد رو هدحایصم و

 سپ ناهو اوئاهو ااهو ثن ول تاهو رک ذلل تاه لاش هنساثعم ییطعا ردا لعف.

 ( نعوهلا ) یمتنا هنسانعمرب و یاو لآ لوا رولوا نوجا هلوانیسهلک تاهو اه

 روند هرادقمرپ ند هجکو رد هنسانعم تداعو بدو روند هب هعسآ و | رڪ ول
 لوعفم یزو اربز ردشلیا کد هدماقمو بم هنهو یرهوح یتسهلکن-وهم ویو

 كنو فل وم زانوا لصاواو هدهلک نالوا هعب را تان ارز 6 یواو هلغل وا
 هدنن زو هداروب نکلردل وعفم مسا ندان وها ییدلیا تس هدنس هدام نوه ءانب هاا

 ةلاوال هلدم كفلا ( اذهللا هاهال ) ىرتا ردمزال قلوا لأعفم هروك هلاصا كنونو
 اهالنالوا حصفا لوقلعو ردکعدردلک د هلبوا لوا نوچةح ادخ هکردلبعتسم هتسانعم

 هّلاوال ىلصا اریز رداطخو نل یدم دوخاب ردلا رصق هکردقلوا هدنناونع اذهللا_
 لوف جوا هدهداموب ردشفل وا لاخدا هدنساذ 4 اهلالح مسا بولوا دب مسقآام اذه

 ىح“ كناه ( ةنيهلا ) ردحورشم هدليبستو بيبللا ینغم ىليصفت رد شلوا لصاح"

 ناشو لاح نانلوا سر هرزوا یسیلبج عضو كثيسشرب هلییوکس كنایو یسکو

 هکننوسلوا لوقعم ك رکو ردیروصو لکتب هک نوسلوا سوسحم رک رونید هننیفیکو

 ۹ لوا



 ۹ ۱ 7 بم
 ۱ 1 < د

۳۳۸ 

 ردعحار هب هموهوم تعاج ریعض یهدنلوق انه لبا یهو كفلوم هنم حبشت مو

 ( *یناهلا ) ردندلاجر ءاعما هدخزو همام ( هءانه ) رولوا نأنه یرکذم كنو سپ

 ندنظفل ًانه نالوا هتسانعم ًاطعا هر وک هننایب كربثا نبا ردهنسانعم راکتمدخ و مداخ

 هلا مرک لع.ماما ( "یناه ما ) ردشلیا اطعا یتسفن هنمودخحم هک ایوک ردذوخأم

 رد هتخاف یم ردىزق كبلاط وا ردیس هبنک یراشادنرق رق كنب رلتضح ههحو

 لاش رد هنسانعم كقتسیا مدرای ( ءانمتسالا ) ردید ۲ لجررب هدننزو مظعم ( ًانهملا )
 هلا رای و دیقت ییشاومو باود هدننزو لاعتفا ( ءانتهالا ) هاطعتسا یا هأتبتسا

 هدننزو ربما ( "یرلاو "ییهلا ) هیلصا یا هلام انتها لاقب ردهتسانعم كليا حالصا

 ردشم ردا رفح كلا دبع نب ماشه ندهیاورح كولم ردرلرمن ییا هدننارت هقر
 هدنشدح [ ةئينه ماقا هنا ] ینعب هدنهگ یراخمب ماما هک هلیسهینب رغصم ( ةينهلا )
 زه ریغب نالوا باوصهدنوب ردیسقم هلا رسي "یشو.موسم هرزوآ موسرم مسر
 ونه هلغلوا لتعم لهجو e *یش هکردب رغصم "كنظفل ونه ارز ردقملوا
 هلی وکسش كواوو یحف كناه (ءوهلا ) یلاعت هللا ءاش نا رونلوا رک ذ هدنسهدام
 هبهیلاع بتارم یتسفن كرهدا یس ت هنابسا هلغلوا ته ىلع هدنناذ هسکرب

 ىلاعملا ىلا هسقس ءاه لاقت رد واخ ندي 1 یانعم ردهنسانعم كايا داعصاو غالبا

 هنم و حراشلا لاق ردندنو قیاس یانعم رد هنسانعم تمهو اهغفر اذا اء وه ءوپم

 [ هما هندل و اک فرصنا هللایلا ههوهو هبلق ناکف :ولصیلا لجرلا ماق اذا ] ثیدا
 دوخای هنسنر هد هسک رخآ هسکربو ر وئید هرییدنو یأر یضامو ذفاو هته یا

 امشوا اریخ هب توه لوقت ردیموهفم مهوت هکردهنسانعم كمزس تلاحو عضومرپ
 ردة اعم ناکو نظ هيض كلاه ءوهو وهو: ه هتننزا یا راشو ارض هّوهو
 قلوا كانحرف يع كناهوهو ىنظ ف یا یءوه قو یهوه ف كلذ عقو لوقت

 هکر د هتسانعم كلبا تنه هلیحف ( ءوهلآ ) هب تح رف ئا اءوه هت وه لوقت رد هتسانعم
 مهاذا عبارلا بابلا نم اءوه هيلا "یوه لاقي ردنرابع ندکلیا دصق بلق هب هتسنرپ
 هیاکح تبوص تن هننک ناثوا ادن نمی رد هسأت کا وو هاب ( ءاه )
 یعاشلا لاق هیفو رول وا دارا زسهرمه و هلن وکس كنم مه ید هد-ءاسل مز هکر د

 هکلب ردلکد هحمیوا لاح ینعپ * یلالاطو ءاه لوقیف هعساپوعدت نیح كىي لبال +

 لاک و ردا هلت وید كل ینعی ءاه بودا تباجا اکس هدقدضاچ هلیسا یآ نس
 یاغعص یدارا دهاس كعلوم ردا هیبلت قوح كب یدازوا نوزوا ندشناجاو دایقنا

 رولوا ما لعف سا هدننزو ءاج كلذک ءاهو ردینبم هدر ین آ هلغلوا فقوتم هدرلگت
 رر فرض ۱ کد هلاطخ فاک یهاکو ردهتسانعم ذخ هکهتسانعم كاه
 فرصت ندهزمه نالوا هدنرخآ بولوا یتغتسم ندفاک یهاک و هنسانعم تناذخ

 راردیا
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 :ءانه ته دلو دارا ماعظلا ناکا لاش :ردهننسانعم قلوا ناوکشوخ ا باتو ۱
 قزف ؛هدشو شن وبا دلو :یالفب سپ ائین :رالتحا| اذا یتساقج"بایلا شاھو |
 ویو قمار هج ام بوکس هد هلفلوا راوکشوخ ماعط"لّوا قالعم اار ژر دراو |

 ( انا ) ندهثسافم قوا را وکشوخ "یجاوا ندنناش" قلوا مضهوا ی .نیگیس مامل
 قولت وق "هکروللوا لابعتسا]هنسادغم داعیشساو كيزربت هلیئوکس كنون و یصجف كناه
 ثلاثا“ بابا نم نه شخالاب ء نه لا رو ذ وغبام نام وقر یاب رونلوا ریعت

 ه ز ۳ 5 کرم حج راس نوش وا د وعلتم و "ینه اکنپ | عج تاب مل لاق اد

 تروا بحل ویس .یتعفنم و. ارهخ هکہقح: بولوا نسعت و جد ,هنسن رب یتعی هدنفالخ

 یاب راربد  كينماوا هلیم نحم كەرى رار تاب هدنماقم داعتستسا و كبرت ود |

 لاق ږد هتک اتم كلبا ماعطا اهو ئا نان كم را وعبد تنم ها هنکاس ۱

 ۱ هاظعا اذاهأنه لاقب ردهتسانعم كم روو هتعطا یا,یالاو لوالا بابلام ًانه هاته |
 هدوجوبودنآ حال | یاعط هدنازو دما رک انجو هدنزورعاهومدنزو عت انهو |

 كل الا بالا ع نم هءاثهو ًانهو انها ماعطلا اه لاقت رد هندن اتم .كلبا بی روت :دارب ۱

 اه لیالا ھه لاقي رد هتسانعم قلاب هلا رطق . یهود هدننزو عنم ًاتهو هیلصا اذا أ

 لاق *رد هندمانعم كلنا مذرايو «اتهلاب اهالط۰اذا لؤالاوب قاثلاو :ثلاثلا بالا .نم ۱

 كرب هدلننزو لکت ( یبا ) هد زور کت -( دنا )رمت ادا, الف انه ۱
 نار دضا ااو بن اه لقن"یدیلباقم هبومتآ هک رادەی انعم تیبا داعتشساو |
 هسک ندا ماعط کا الثم..لوا لوو ت رد هلا زارکت هج رک یو" لۇ |

 یرادتعا ریاغت غلو ا لجن :هبامد ويد: نوسلوا ازا وک "یه تن کسب ,نعی كيلا ۱

 هاطعا: یا هاها /لاقی رد :هتسبانعم كمارو هک« كره (وانهالا ). ردكم |

 ناها رۇناق: هن وح-د وای هلقلاص امزخو روند هنأ نطق هنننوب باک( ءا.

 وترد هلا قلغای نا رطق «یءود ںدمشا هلبزمتکا ناه ("نهلاا )بیام یک
 "قله یضع لاش نونند کوب زی و هرادقمزب نو کو هنسانعم اطع رونی, ز کمزفاوو |

 یهاولن ذراوط ) انهلاور) ,هلتبتصق ( ًانهلا )متم ةةناط يا يللا نم

 لصاح ابو حبش ند 5 لیلق نكلا بول و٠ :قالثوا هی قاری هرازوا

 تباصا اااه انه دیشالا ثتنهلاقب ند هتسانعم قلا" لکت زونه ,بویلوا |
 اذ هب *یتهآ لاش اود هنس انعم ی وو شاو د اشو ها عبشت مو لقبا نم اب[

 یقه لانق زد هننمانعم قمار ب وکیل هندی لغت وا راوکشوخو فیظل ماعطو, جا یف ۱

 دنا لیلق بول قالثوارادفرپ هنر یرکس ( یه ) هب تا مال |
 لقبلا نم ءاظح تباصا یا ًانه.لبا-لاقی ناونید هراءود+ نالوا شما وط هچ هجا | ۱

 لا

 ما هدننزو برج (ًتهلاو ) دنزواج ( الو )هدننزو هبارک ( تان ) |



7. 

۳ 

 ةیفاعلا هلی انه لوق رد ةجسانعم تكمردتا ممه اعط و اینه راص اذا 1

 E | دیز Ra ده شانعخ تائا و a ۳ دلو و لات ندوتبساتهم |

 ۱ 1 Sk یزهج ی e ر یدوب هاتیتحف ( eR تیم اذا ۱

 ً EER نو هدندش دیو دل اهلیق انا با ۳ ھا, لاق ۳۳ |

 | كعك فوك التون كب: نیک ارت كروكي أو دالا ةدش یف.لخد اذا. لحنزا ]رها |
 1 كم و یرشک كناه ("مهلا) هب تعرتنا .یا هتقان مب :تآرها لاش رد هنشانعم ۱

 1 بتا را و.بزخب و ّولک.ءامها یججهنسانعم قل پول روتید هسابل هتهک هلییوکس

 ۱ لاق ردهنسانعف كعريی بودیکیسا یاب لینوکس كيمو ,یبحف كناه ( مهلا ) يک |

 ۱ اه رك كنومه,(امهالا ) مالپاو ,هقرخ ادا ثلاثا بابلا نسر أبه بولا أيه
 | تدرو نا «یانغم مدننزو لعفت (ءۇب اوا هنتتزو لاعقنا ( ءامعالا ) رد هتسانعم 3

 | "یا استان انناف بوتلا ها ,لاقچ ,ردهنشانقم كمررهپ,بویکسا اونا ,ردرعواطم ۱

 ۱ بعطمو څار ی هدننزو برتشم :(انهلاو ) مدیننزو ریما( "ینهلا ) مطقو لب
 ۱ روهاو ًاتهمو " "ینه ؟یش لا رونبد ھئس نان وا نی راس ڊا ھلتل وهم بولوا لا

 | نالوا مته. دوفلا لع بولوا لصاو هیودعم هلتلوهس "ینهو ةقعم الب كاتآام |
 | برش و, کا کز ید جام غیاس یا "ینه,ماعط" لاقي روتید هراوکشوخ, ماعط |

 می رد هنسانعم ادایآ داوک هدیس زاق زاد اعاد ,هللبصت هک ی اب سمر اینه هیننک ندا

 نالوا: للصیام لدن دلت ادغ بولوا ما تساو مته هلهچ و ناسا نستجز یسیرب |

 ندمادا نالوا دوح وم هاد دکر ینا هصاخج قلیوا ممه ب رکج كلذك یس رو ماعط

 اتنولوا ءاودو ًادغوملوا شوا مته هدک دعت یکی دلیا بربث و لک اهصالخب زدنرابع

 اثیمو انه لک * 2 یاس Ê ردکع د هلوا تیفاع دام کر منو فکس هکنادب ۱

 لیعف ف ول دنع 3 "ینه:وبشاو ند ر ھاظ هدیسانچ عاصم ییدد ا أ

 ددزباچ ند قلوا ,لعاف ج و رولوا ,ندنلق ېلوا ناجم بول وا ,لوعفم ینعم
 میله رک الادنعو زا ردبآ هیات تافض . ندرزدصم ضعب ارز رد ردصم دریلادنعو 1

 هيازك ( :هاتهلاو ) هلنیتحف ( راتهلا ) یمنا.ردهدکوم لاح ميدنلماع نالوا راضالا
 ۵ ینه لاق رد هن تمانعم قلوا سیمو لصاح جزو ر یهنتسنرب هدننزو |

 اه ( تهلا )رمقشم الب یا اذآ قيما اوي میارلا تاببلا نم ةءانه و انه ونهو

 ۹ هد زور مالتی( هنهلاو,) هدنب زور منم ر( انهلاو ) هلینوکبس ,كنوو یک |
 ابن لأنه و ماعطلا ننه لو. رد هسانعم قمار هدوجاو بولوا داوکشوخ
 سماخخاو یاثلاو ثلابلا پايلانم.!ءانجو انهو اته ملا ون ہو ہیکل “يو جا

 یذردعشا مضهیاعطا مکیدن اکب ثوق تالاب هلسیس تیفاعو .تیج .نالوا:هدخیانم |



 ردبا عطق ندنفیدلوا دساف ردقچ پوروس ندکوک هکر وید هنیرلنادف امرخ
 دنن ليو ربوصت هدساف مالحا و رحبق یایور هکر ديما ناطیش رب ءارهو

 لک كنم ( ءارهالا ) رددلیئأرا كنآ مالحا ثاغضا ردطلسم هرزوا سوفت
 قمردراو هنسه رک قلوا كاله هلکلبا ریثأت هلیسهدایز قوغوص هناویح اب هناسنا
 لقب داک یتح هيلع دتشا اذا دربلا هآرها لاق رد هنسانعم كليا كاله دوخاپ
 دنحط اذا ملا رها لا ردهنسانعم كمربی بوروسشپ یک کرک یاو هلتقوا

 انژرها لوقت رد هنسانعم كيسواو قفقوط هغووصو قمالقووصو عفت تح

 زوم و ناریزح دوخای هنتقو ماشخا تدورب ینیدلوا نمضتم كنوب و اندربا یا
 تان رس هدرلماکنه لوا هک ردصوصخم هتدورب ندا تدح هدرابن رخاوا هدنرایآ
 ءا رها لاق ردهنسانعم كليا لتق «ارهاو رولوا تحارتساو سفت رادم هاغثوا
 مالکلا رها لاقب ردهنسانعم كليا تاك باوص انو اطخ قوجو هلتف اذا االف

 بوروسشپ یک کرک یا یخدوب هدننزو لکت ( ذئرهنلا ) بصپ لو تک ا یا
 یتح دجضن اذا تئربت ملا أره لاقي روشوا رببعت قلقارهم هک ردهنسانعم كريپ
 لاق ردهنسانعم قلوا ارهم بوشپ هلیسهدایز تا هدننزو لعفت ( وربلا ) عفت

 ندنريثأتو تدش كرح دوخاي كدرب هدننزو لوتقم ( ءو رهملا ) أرب محلا اره

 لوهعما ءاسلا ىلع موقلاو یشاولا یا لالا یره لاق روئید هیسک نالوا كاله
 وو وا یدک یرهوح یو رطا وا درنلا مهلئف اذا نوورهم مهف یک

 نیم باکترا دلکلیا طیض هرزوا م ولعم ءاذب قرهلوا هد زو ععم 2

 عمسک هلفلوا لاد هغلوا هرزوا لوهج ءانب لوق نورهم مهف هک ريد حراش ردشانا

 هلییوکس كنم یاز و یمض كناه (ءرهلا ) ردرهاظ قوا ق نایغط لوق

 لزه هلیحف كنازو كيم ( :«رهلاو ) هدننزو دوعق ( ءوزهلاو ) هليعف ( ءرهلاو ) |
 اه و اره هبو هنم "یرهو هب اره و هم اره لاق ردهنسانعم كليا هی ر»و

 هدشنزو لعفت ( و رها ( هلم ریس اذا عبارلاو ثل املا بابلا نه :*رهمو او رهو

 لاش رد هنسانعم قلا هل و هه بودا لره یهسکرب هد رلن وب ) ها ریس الاو (

 هکر دهسک لوش هلییوکس كنازو یعط كناه ( :هزهلا ) آره ینعع هنارمتساو ار
 روشوارییعت رعشف زهدیا ازمتساو لزه بونلقوذ ینسیدنک بولوک هنلاقص سکره
 ازمتسا و لره بول[ هغلهرخسم ایاد قلخ هدنزو هزمه هلی كناه ( :ءرهلا )

 هک 2م ره لحر لاشو دنم 2 یا منلاب ره لحر لاق روشید دیسک ندا

 لاقش ردهنسانعم قم ربق هلن وکس كناز و یحف كناه ) هدهلا ( ساثلاب ات یا

 اله بودیشوا یناویح رای ییهسکریو ہرسک اذا ثلاثلا بابلا نم !ءزه هازه
 كلبا كیرح ییوکرم ییدنب و دربلاب اهلتق اذا هلبا اره لاق ردهنسانعم كليا
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 روند هلآ كکرا یسقرآ یسوب وللپ هجا هدنزو هنامر ( :ءادهلا ) هلوا نوکشود
 كن هسکرب هیرسک كلادو یحف كناهو ی كيم ( ءهدیهلا ) زفل وا قالطا هغارسق
 ندنسانعم مارآو نوکس رونلوا قالطا هتلاحو هویش ینیدلوا فیکتم یعی ینیدنلوب

 ندنسهک ههدهم وو املع ناک ىلا هلاح ىلع یا هتهدیهم ىلع هتکرت لوقت ردذوخأم
 یگدوا ندنتلقث كوب هکروند ههقا لوش هدننزو ءارج ( ءاهدهلا ) ردرفصم

 ییهنسنرپ هلیوکس كنهمجم لاذو یخ كناه ( ءذهلا ) هلوا شاچ وک بولیصاب
 هعطق اذا ثلاثلا بابلا نم اهذه "یا اذه لاقب ردهنسانعم كمسک كباچ تیاغب
 نکل رد هتسانعم كمك هلتعرس هللاذ دیدشت ذهو ذهلا نم عرسا یا یوا اعطق
 ودعلا اذه لاق رد هنسانعم كلبا كاله ًاذهو ردغلبا ندنآ یوهفم كنسهلک اذه

 رک و  هدنبایغ رک ردهنسانعم تامردتشیا مالک ازسان و هورکم هیسکربو مهراپا یا
 بوشود ریاص ریاص هنسنربو مرکیام هععما یا االف اذه لاش نوسلوا هدنروصح
 طارفا هدلو رهود یتعی تطقاست یا لبالا تأذه لاق ردهتسانعم كود
 رلبدل اق دو در ریاص ریاص یک هدیسر راثا بولوا مادام رد ندنراقلن اوا

 بابلا نم اذه دربلا نم "یذه لاش ردهنسانعم قلوا كاله هلنیتحف ( ءذهلا )
 هراب یرلتا هلغلوا هاب بوزآ هراپ هدند هدننزو لعفت ( وا ) تاله اذا عبارلا

 هرم ( ةأذهلا ) تعطقتو تدسف اذا هح رقلا تأذهت لا رد هنسانعم قلوا هراب
 كئاه (ءرهلا ). هتسانعم ةاحس روند ا ریبعت اپح دریک ا هدننزو

 طلغ و اطخ لوق ىلع كلیوس قوح تاک کی قو ششم ا وک كنار و یحف
 اذا ثلالا بابلا نم اءره لح را اره لاق ردهنسانعم كلیوس قوح یرلزوس

 هلغلوا ددشو درس كب قوغوص هدننزو هیاتک هءارهو ءرهو ًاطلناوا انا ثکا
 لاقب ردهنسانعم كلبا كاله لوق ىلع قمزایهدا كاله بودیشوا یناویحای یناسنا

 درد وا هلتش داک یتح هیلع دتشا اذا روا یاب نه هاب ۱۰ ره دربلا هار ھ

 یا و اهدرب دتشا اذا جرا تارک لاش ردهنسانعم كعسا رتومو دراب كب لبو

 ۰ رهو ءرهو هجضنا یا م لا ] اره لاش ردهنسانعم كمر وشپ هلو ج یک کرک

 ردهنسانعم كع رەي بوشپ یک هک تا هدشزو دوعف هوره و هلیص كاه

 مستي تح جفت اذا عبارلا باللا نم هوره و اءره و »ره محلا "یره لاقي
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 لوق ىلع هنسانعم ریثک قطنم رونید هزوس قوج هدننزو بارع ( ءارهلا )
 اذهام لاقت یک نوت تاهرتو موج نایذه روند هزوس ناشیربو ماظن ییو دساف

 نفس هز ره و یوک هوای ولژوس قوحو هل ماظن ال دسافلاوا رشکلا قطشا یا *| هلا

 روشد هازوا مالک هزره و قاشکی یدو هدننزو درمص ) ءرهلا ( روند هک

 هدرخ هدننزو باتک ( ءارهلا ) ءاذهلا مالکلا ريثكلا ىا ءرهو ءاره لجر لاقي

۶ 4 



 تی اف اس و اه و
E 3۳ 

 ۰ همش نالوات هرزوا نا نحو هلک هر < IE داؤعق ETE ) رکن كلادو

 هلیحف تیام ) ءدهلاو ) ی یک كلاد و ی كانه ( ( مدهلا. 1 ًابها هلعج یا بکنم

۳۳ 

 یک سکی تكنسهلوقم وصو ليو سس در د هنسانعم یاو مازآ و. نوکسآ بوک

 كلبا تبماقا , هدلج رو هرکی اذا ثملالا تابلا نم اهوده وا ده ۾ م جلا اده لاقب

 لاتعتسا هتم ساتم م فل واو «ماقا ذا: ناك اب ادها : لاقي روتلوا , لامعتما, هثسانعم
 هل سک كلمه (.ءادهالا .),ِتام اذا نالف اده ,لاقش_ردیدا. نوکتس, . کر روتلوا
 یا 4ت ادها لّوقن_رد هنسانعم یال عکاس بوردکید ەنى نالوا زاد رج

 بويا ننکسلو عقد, لاعت قح تنو درد ینیدل وا اس كال رزلب عو, اک

 ةبلصت و , هانعإ نکیبا ال را دز هللا ءابها ال هدرب كبعد هیلی :پذعمو ب رطضم اعاد

 بضلاو ازیکلا هادها لا ار هنس انعم قلو رولق و فا ا ا شام

 ۳ ًابها لاق ES اک ردهتسانعم كليا ًابها يرزوما كن هسک ریو هانجا یا

 هدننزژ نکتلم (:ءدیلاو) هدننازو رضار( ؛یدهلاو,) هدیشنزو هری °( ا

 هک لیغب كندمک هدعب ارد لمبا هندی انعم مارآ و نوکب م هدننزو د وجق 4 ءودهلآوب)

 | ماا و نک اس. رلتوا عطقتم یرلادص و تبص ,پوراو هبوشوا جاب كقلخ مرا

 ليلا نم ءدهآ دعب نالف ا الا لوقت هتمو ندشفلوا لا عتسا هدنلاج و, هدیفوآ یرلغدلوب

 ۳۹ زاضعب و .لجرلاو لبللا اده نيج یا ءودهو ءدهمو» "یدهو, :ءدهو ءدهو

 ءاذتا ۱ كن دنک هک ر ونلاوا قالطا هامزآ ندو. هنتاي, ندنل وا كن مک نی رپاسو ءده

 کس رد هتسانع«:شنمو" تلصخو تيس هک ردم هدنظذل یده هو هود ادب رک

 عضوم رب هلند هیطعم كم هل | بتاط هدننزو هرم ) ه ده ) ردذوخأم ,ندنسانعم

 زود یوپه ,هدنرلتدسن ردب دآ هما رق رد هدف رط یراقوب تام مان نارهظلارمو ردید آ

 فلا د: ,یرب رد هلهحو یکیا یفلاح اهسایق کرد حج داش هرزوآسایق ریغهدننزوآ برع

 هدننیب هکم . هليا نافسع مدساونبو هد هبامنو ردیالقنا هواو كن هزه یسریو کیر

 قحولوا نوکسو مارآ زادم هلاک تكياه )۶ "دهلا ( ردموسم ؛ززوا قمل وا مقاو

 | لاش رونلوا" لاصتساهدادغ و كج هیلبا:قمردس با ,هقالع و, روید هبهتسن

 یرغولط».هسکوک بولوا یرکوب_یرغب نی, (هدهلا,) ابو یار لی ةءده هلام
 پبابلا نم:اءهده:لجتلا "یده لاق« رد هت ساغم قفلراوبق, هلیهحنو قلوا كوشوډ
 لاق ردهنیب اتعم, كلج کیو یک روا ندنتلقي كۆ تكنمودو ج اذا عپارا

 تولب هنو وب هتاف ( (,:هدهلا. ) ,لْطا جز ا هایت رغ اذ .ريغبلا "لیدنه

 نالوا تشوف یازعوط هبسکر وکیلی رب هدنن زو رجا ( ءدهالا ( روند هک کب

 ابقو,نکشیش یراشاب زوما یتعب سراتو هک رونید هزومآ لوښو دوبنید, هدوبنخ

 یرظوط  دسکوک, هلغلوا كاوپلوس وا تشوک يزارهکس نویز بولوا ,ققلاخ هلغلوا



 | a FEI رح ز ود اها لوڅ لغ یمزغلیب هک 7 رة وهيه

 | نح هه لا قف فلعلل اهاعد اذار1ءاهغه وا ًاهتح لبالاب ًاهأه لاقب رد,هنساتعم

 | دهقهف اذا لجزا اهأه لاقب ردهتسانعم ههقهق كوك: كيو ًاهأح لاقف اه زج زوا
 | (اهاهلاو ) هدننزوزفعج (اهأهلا ) ردعتا :ندلوا یانعم هلی دمو رنک كناه ( ملا )
 | ا فم یا هاهاهو ًاهاه لخرلاش روید هیسک نلاوک هلی دتشا هدننزو نت

 | كنه ( تل ) رد ذآ تعاججرب ند ع هلن وکس كنابو نف كناه 1 ۳4 3 هقهقم ۱

 ثلا تابلا نر احد اا لاق رد هغساتعم قهروا دن وک تكنهیق وق ئانو ف

 [ لاشرد هتسادعع قلوا هزار هراب اوم اىت وب هد زوم ۇرا ) هبرض اذا

 | هلیوکس كن و یزکو ىف كناه (*تهلا.)"لب و غنطق ادا بوش ات
 | هدشنزوجوبذ ("یتهلاو) .هدنزو باتک ( ءاتهلاو.) هدننزو ریما ( "یتهلاو )
 | ( ةاتعلاو )كنو رثع-هلیعدقت كن اهلا ) دلو فاريدا( ءاتیهلاو)
 | لیللانم نضعا لاق روت فعقو را نذمصک هدننزو ةاده ( ةاتهلاو.) هشنزوبم رفع
 | € اتهلا) تو یا ةاتهو ةأيهو ًاتهو اهوا "یهو ءاتهو یهو سسکی و "ته

 أ اه ةبارقلا نف ل ابتم ردرلعسا کا هغن ر هدتنزو دوعق ( ءوتهلاوب ) هلتتحف

 1 رک زاد هنسانعم قلوا تات کیا بولیک لب هلتتعف اهو ق رخو قش یا !هوتهو

 حما اذا عیار بابلا نم ته :لجرلا "یه لا تولوا ندنلع درک و ,ندکلزمپ

 | كيجو یصف كناه (اسما) دنسانعن بدحا. روند مرور مدننزو ,رجا ( ,اتهالا )
 | "یزچ,.دازم هکردهنسانعم قوا نکابس قلجآ هدننزو ,دوعق ( ءوج#لاو ).هلیوکس

 | بهذو نکس اذا لاثلا بابلا نم ا.وصه و اه معو اه لاق ردقع زط یلکو
 هلماعط یک. مولط ,یتطبو هلک ۱ اذا ماعطسلا یه لای ردهتساتعم كلا .ماعط لک او

 قفالتوآ هنشاب یدنک  قرا وطو م الی یا. هثطن ایه لاق زدهنب طانعم_ قم ردل وط

 (:هایهالاب ) عزل ,اهفیک یا لیلا ًاعه لاق رد هنسانعم كلبا دازآ بویلش و نوجا

 لبالا ءایها لاقبز رد هنساتعم قلش ور نوجا قمالتوا, یرازوطیندوب هریک كن هه

 | هغوج احها ناجل تام ندا لک جن ادم کاپ عزل اینک اذا
 ماعطاو هيلا, هادا یا هقچ اعها لاق.ردهنساتعمكلیا ادا یتقح كن هسکرب و هبهذآ یا

 ليس هدایز- هلنینعف (.اعلا ) فايا همعطار ادا ر :ىشلا هاسها لاق رد هتسانعم كلا
 | هموجب ببلا ادا عیارزا بالا نم راه را سه اف دهن ببانعم قبقچآ
 ۱ عطقتم,ندنس لول نکیا سیالو نداقم اک |,ن تبسم هک یو د شەن لوش هو

 | ناداوقجا هدن زو مره ےل کناه ( ءاسفلا ) ) یک؛ ینامز قلناوچ لوا لاف

 یاجه فوزرح هک راد ی هدنظفل ی هدننزو لعفت ( وهلا ) رود نت 1

 | یحف كناه (ءدبلا ) ءاجمت ینععا فرطا اجت ( لاقب رد هنسانعم كليا ظفلتو هادعت

 كلاد و



۱۳۱ 
 تم شمش س سس سس سوم اسب د نت نزن

 بلقنم هیات واو هک هدننزو جارخا ( ءاگتالا ) یک هداسو رونید هتیش قجهنایط

 لوض لوق يلع كمروشود هدنلکش رونکیوس هبهنسن رب یهسک رب ردشلوا |
 ىلع وا كما ةثيه ىلع هاقلا یا هاکتاف هبرض لا ردهنسانعم كمروش ود هنفرط
 قموق قدصب هتل آ تل وف رد هتسانعم قلق هنسن ز قحه هنایط هیسک رو سس الا هبناچ

 هبهتسن رب ردلعاف مسا ندءاکتا ( "یکتا ) اكتم هللعح یا ۰ اکتا لاقب یک

 [ اتکتم لکا الف اا اما ] لسو هیلع هّلاص هلوقو رونید هسک نانایط بونکیوس
 لک الا ةرثكل ةيعدتسلا تایهلا نم هوحو عبرتملا نکا .ةثيه ىلع اسلاج یا |

 دا رلا سیاو نکشمالو میرتم ريغ ایعقم انفوتسم لک الل مالسلا هيلع هسولج ناك و
 وبشا هرزوا قیقح كبغارو كن هيابن بحاص ةبلطلا ماوع هنظب اک قش ىلع لیلا

 ردراذوخأم رونید هتغاب یرعآ كن هب رق هک ندنسهدام ءاک و یرلهدام وکو تو هاکنا

 ثیدح قوطنم سپ رولوا یک قفل هلکنآ هکایوک قفایط بونکیوس هیهنسن رب |
 هیلک و شارف غیدلوا هدنرزوا يک یسولج لاکا هدنفو مکیدتبا ماعط نب هک ردوب

 رورس ارز ما دوعق هرزوا یرلتنیه حبرو ن نکس درءدا اکنا بوکوح یک کرک

 هدنراقدلوا دوعق بيز هرفس نوجا ماعط یرلتمضح مالسلاو ةولصلا هيلع مانا

 دوعق هیفمنخ بولموج هدنعضو ردیا مایق بودا لوانت همت ییا رب نامه هکایوک
 فاوم ردنمتتم یی ندلکا ترثک و اهتشاو هرش تدش فیرش موهفم یدژردیا

 قمروتوا كر هديا داقعاو ليم هرزوا یناپ رب یکتا هداروب هبلط ماوع ضعب هک رد |

 یک شفلغب هلیبیا هبرق هرزوا روک ذم هجو دارم نکل رایدلیا لجو نظ هنسانعم

 ضعب هک رد ح راش ردقمروتوا لرهشا رپ بوک وج یک یک رک هری یفیدروتوا
 هرزوا فرط رب ارز ردهللا رظن هنسهدعاف بط یرللبا لج هرو رم یانعم كن هبلط
 | هدهدعمو بویلنا لوزت هتل وهس ندارج ماعط ناتل وا لکا كرمدا داتماو ليف

 ( ًامولا ) بنتا رولوا ثروم یندلوت هضراع ضعب هرکصندقدلوا “ینه | یمه

 العف ای الوق نوجا مفت مدام رب هیهسک رب هلییوکس كيمو یحف كواو
 داشا یا ًامو حضي وت م هيلا مو لاقب ردهنتسانعم تلیا تراشا

 ًاموا لاق ردهتسنانعم ًامو هدننژو هملکت ( ةمولاو ) هل رسک كمر ( ءاعالا ) |

 هدنسهدام ابو قرف نالوا هدننب ءاسا هليا ءاعاو ًامو یتعع دثموت ًامووا ءاعا هيلا ۱
 هتئماو یردااف یو بهذ لاشو ردهنسانعم هیهادو هیلب ( ةثماولا ) یدئلوا ناب |

 ردنقفاوم هکردهتسانعم هعاوم هدنزو هلعافم ( همآولا ) هب تبهذ ىلا هتیهاد یا

 یاثعمرب یربره یرلظفل دعاومو هأماوم وبشا و هئاوب یا انالف "یاو نالف لاق
 رده ولقم دوخای ردهلقتسم تخل هدر ولره |

 یهود هدشنزو لاسلس ( ءاهتهلاو ) هدننزو لازلز ( ءابنهلا ) ( ءاهلا لصف + |
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 هلیس هینب لوعفم مسا ( اکتلا ) هنسانعم ءاکتالا ربثک روند هیسک نالوا رونایط

 هفرظ نانلوا ربعت رارخ یتعی A راغ 2 9 هسطو ردنرابع ندماعط یراقدبای

 ( ةأطولا ) رلردیا ظفحو عضو هنسن یسهلوقم كاک و همردصاب هنجا د

 ًاطو لوب هنسانعم ناورهرو هلاس رونید هرایللوب ( هثطاولاو ) هدننزو هتک
 هن رایدنک ود امرخشلکود ندنحاغا هتطاوو یدنلوا قالطا نوح رلکدتا لاعاو
 لاق یدنلوا قالطا نوحما ییدننکح بولیصاب هلغایا ردهلوعفم یتعع هلعاف رونید

 [ ةطاولاو ةس انلاق لاوم الا له الا وطاتحا ] صارغلا لاق هلا ثیدل |قو هیاملاق
 هک هدننزو لاعتفا ( ءاطتالا ) مادقالاب ًاطوتف رقلا ةطاقس یهوا ةلباسلاو ةراملا یا

 تلوهس یک شارف شلزود بوننکج شيا رب ردشاوا بلقنم هبای واو ماغدا الب
 ماجا رس كریلیا لوحو فقوت الصا بولوا مقتسمو تسار هلغلوب تعالمو

 هتسن ربو هتا غلبو ماقتسا اذا مالا اطا لاقب E لاعتسا هتسانعم قلو

 ام اذا *یشلا اطا لا ردهنسانعم قذوا ایهمو هتخاس بولیشوق بولیژود

 هب هتسن شلوب تءالمو لهسو شل زود ردلوعفممسا ندهتطوت هدننزو مظعم (ًاطوملا)

 همد آ تسودنامهعو مرکمو برشم مالمو فطعلا لهس رابع هلتسانم وب رونید
 فولآهو فولآ ادد قالطا دم آ لوش رلضعب و راردا قالطا یانک الا ًأطوم
 تقشمو جر یب رلن داال او قلعت هنفرط هلغلوا راکیجو زاولدو فارطالا لسو

 زهیلر [ ندنرار اعطق بولوا لاح هدوسآ هلا رطاخ یافصو بلق روضح ااد
 هبحاص هنیحان ف نکغعیوا فایضم عرک ٹمد لهس یا فانک الا ًاطوم لجر لاق
 قالطا هراک رس راسو ناطلس ( فقعلااطوم ) هعضوم هب پا الو یذّوم ريغ

 ربا ندنسهقرا هدک دنا تعزع هتعس رب هلفلوا یحاص مثحو عاببا هک رولوا "

 ( وك وتلا ) عتب ناطلس یا بقعلا ًاطوم وه لاقب رارولوا ناور قرهص یتبقعو

 اذا "یشلا ىلع کو لاق ردهنسانعم قعایط بونکیوس هبهنسن رب هدننزو لعفت

 یسرو قمروغوط یهقاو یدنایط بوک وج یغل عآ کا عب دّععاو لک

 تخرصف قلطلا اهذخا اذا ةقانلا تاک وت لاق ردهنسانعم كليا دایرف هلغتوط

 لاقب رد هنسانعم قعایط بونکیوس هغیش رب ید وب خاک اه ( ءکیالا )
 قچهنایط بونکیوس یک قدصی نوجم| هسک رو "اکو ینعع ۱ءاکیا *یشلا یلع اکو ا

 ( هاکنالا ) اکتم هل بصن اذا «اکوا لاق ردهنسانعم كلیا بصنو عضو هتسن

 کتا لاقب ردهنسانعم قعایط بونکیوس ید وب هبسنک كنهددشم یاهو كنمزمه

 تا هاصع رد+ اکو لضا هک چ زور ھو یک کا اکا ) "کو ینعع هیلع

 هیهنسن رب یرثکا بویمروط هسفنبو روید -هب هنسن قح هنایط اقلطمو رونلوا

 " | الو 1 ورود دیو نالوا بیعت شک هنبارش امرخ رخ لوق ىلع راردیا

 دوس ےک



 تست

 لاق زدایننشیادعم كلبا قفاوم هتیشدر ی القاب ءاطیا و روند مگا باکتتدا
 یهیفاقانعهو اظفل رعش ءاطیا هدنح الطبطا نویضو عو هقفاو ىا سالا لع: هاطوا

 کرک ردندباعم وتو رود حاق ندم وق رم یانعم ردنزابط ندکلیا زارکتو ةداعا

 ءاطیا هتسرولوا تفلت انعمو قفس اتظفل کا و هلو نمضتم ناد سا تعتط
 قاطوا لأش نیک ادارپا قرهلوا هرخآ یانغم هدنب ره ییطفل نیغ الثم نوا قالطا

 هکر ه یک نیم ی هارد ءاطباو نغمو اظفل هیفاقلا هيف ررک یا هاظواو" و رعش

 مهولعج یا مهو ًاطوا لاق رد هتسانعم قلق رولوا راک اخو ر وهقمو تۇل

 هغمردشقص بوصق هرب راط ردعتا هدنزو هرم ( ةاطولآ ) ةبلغو ارهف نونطو
 رهقو ذخآ هلدش و شطب عب هدیدش هذخ الو لع هنتسانعم هطغفض روند
 یا يابا ف لاق [ رضم لع كناطو ددشآ مهلا ] تيدا ف ج زدهتسانقم كلبا
 ی الها و ثناها ك دن ردنا dle غانا نهنسن رب ازز ادندش .اذخنا» يه

 مادق عضو م روند هرب نيد نت كفایا هاطوو ردنزال كلبا اضقتسا هدنفوصخ

 مدق عضوم هدزانو هدنزو سا( ةوطولاو ) هدننزودعقه ( اطولا ) هتساتعم

 ءرطوم نالوا ساف هدو ةکی دید ثيل اما ةکیدتا دار اضب فهو "دا .هتتساتعف
 كاع رولو ادن زو لعفم ناکدو نامز 5 ندصلرآ باب ارز ل رشک كناطا .ردقل وا

 ( داطتالا )بتا نولو نقل وسام دمو لوارهلوا هال لس هکرکم و

 تونل زود هلک ی اتك بول صاب لایا زیر "زدعواطم: ند هعطوت هدتشزو هاکتئا
 هدننزو باتک ( ًاطولا ) ًاطتاف شارفلا ًاطو لاق ردهسانعم قلوا مالمو له
 هبدناس یتعباءادنءلا قالخ زادیتاوژ یانک ماها ویو هدنن زو باح («اطولاو])

 ندکشود ندیروآ یعی ءاطغالو ءاطو هلام لأقب ردیلباقن روا هکر ونڈ كودو

 ابا هاطولاو ) )وک تاناطوا نحف كوا( ًاطولا") ندقو یسهتشنرب

 هکر وند هر قاب و زود ندیزوا لو 4 "شک :كيم ( ءاطٌیلاو ) هدننژو
 یا ءاطیمو :اطورو ًاطو و او لاقى وا عقاو دلار "ارت عفو كتموب

 (ءاظا ولا ) زرکداک دعط و هللا اهاطر لاقناو فاش الأو زاشنلا ناب "ضارالانم نفقا

 هاطاومو هتفاو اذا حالا لغ هاطاو لاش زدهتسانعع کا تقفا وق هدننزو هلعاقم
 هکر دنذتسانعم»تقفاوم ونو یدنل وا رکن هک رد ةتساتعم “اطا هدنحاللطص | نیش ورع
 دف ًاظاوو رعشلا قو هاطوا لاقي رازول وا ور i هلغل وا قفاوم نبر "یرب بقا

 لک اطا لادمالا لع اط آو کہن اک هتطاوت هیف اط وو واولا قر لا لادبا لغ اط 1او
 قلوا"قفاوتم هدنننژو للعافن (>وطاوعلا )عمو اظل هيف ةايفاقلا ورک ىا ىع
 اهرخ هدننزوآ هیفلس (ةبیطولا) هقفاو اذا رمالا ىلج هاطاوت لاق دد هتنسانعه

 نوان بو یا ریمضم هاب. وشه کند قد رق راک دارکعلت نام هک روند هالو



 زدندنلتق فذلطسا یزاجم هدوخای لسرم,زاجم رول رم مالک سپ ازدا لامپ ېږاڼډنګ

 ناةتشن ربو اهعماج اذ ا,ةرلا ءطو لاقب ؛رونل وا لامعتسا .ةنسانعم كلبااع اجب ًاطوو
 قدنصد و ءأيه اذا /ثل الإ بابلا یم ًاطو هأطو لاق رد هنسانعم ..هنیبا قلضاح

 . یا هاطو"لاق: رونلوا لامغتسا اهتتسنانعم :قمشمو بویلزود یتسفلوقم .كشوذو
 ثنکج كي بونصب هلغایا یهتسلسن رب هدشننزو هلمکت (.فتطوتلا ) هالهسو هد
 زود تبونصاب ین عد قلف ءطو یهتسن رب و هشاد.اذا هیطو هاطو لاقب ردهنس انعم

 ًاطو لاق :یک شا فو ضرا هگط ول نوبل وا قیقح رک ردهننشانعم قلق عالمو

 لوا كنج رد + ص وصخ رب الثم-نوسل وا ونعم, ك رکبو هلهنش و :هثمد ,اذا شارا
 تحهدنا تنوشخو دز .مالعالا لبف هسیا راو "یلاعحا, ثناوشخ دینل وا ضرع

 قلقو تبوخسصو هیت لبا یدیهع تامدقم داریا هدمعض هفت .یفیدنوا ندزوما

 اهلعح یا. ضزیالا هللااط و لاقبو "ر د داتععوب نیفنصح ٌهْیطو کی هرعت ندنآ

 لاق ردهتشانعم یانی ھمو هدافآ یهنسن رب هتط وو یفارشالاو ناشنل | نیب اضفجم

 کنیم لک ند هتننانعم >اطیا هدنجالطصا نویضوج نجا ل وتو, ماھ یا ءاطو

 يا مأاظاوت لاقي: رد ةتسانعم كنك بوصب هلغایا یندوهدننزو لعق( ۇطاوتلا:)
 (خءاطولا.) ةقفاو اذا هاطوت "لاقنوهتسانعم قعوا "هزخآ "یثب ةنسنریو هساد
 ٌوطوالاقم ردهن ننانعم.قلوا| مالمو لهس یک شارف شاصب هتسنرپ هدنبزو همالس
 طولّوا.مسا هءاطو و ركي دیس اک اط ناببص , اذا, سمانا تابلا نم ةءاطو "نقلا

 كناط, ( ةخظلاو ) هلنیتعض ( ةءوطولا ) بوضید ,هتتلاچ تاوهبس او ,مربو /قلقشم وي
 ندلد ندواو .ءاه کمد زو ةعج هلیصف كناط.(هاطلاو-) هدتزو, هتف هل رسك
 ندار ور دام هدنشزو زا e) طولا ( رود هدلاع قلقشمو E .هدرلن وب

 یک قدطی و شازرف شلبای ندنب وتل شوق :ز روتید" هثیش نالوا لهسو قشم ور ردلیعف
 یک قدصیو شارف نوسلوا هلکسعانکح ,بولطصاب درک یتلاح قلقبموب هک ریڈ جراش
 یک ناننناو بناود "شلوب تعالم نوسلوا هلغفلوق نالوا هدنل بم, قلاب ك رکو
 قله خالمو لهنس ی هنن رپ (هاطیتسالا ( یعذا رذریبعم اط و مدو هدلاحره

 ةعطاأو ةوطولاو ةءاظولا "ناب "یا انیطو هدجنو یا هاظوتدتسا لاقب ردهنشانعم
 اعام بورد نصب هلايا رك كتفك "(ءاطبالا ) ةينيلا ةلا یخ یا هاطلاو

 هلع هلخاذا هسرخ هاطوا لاق .روتلاوا بیت: !لقتکج هکرد ةنتسانعم كم ردعا

 برع الپ اربد موشع هاطواو قرهلوا قرعه لرد ةوشعلا هاطوا رلب عو هتطوف

 یاب یا قوس و لجن هدیشار ربغ را قالغ یم انش انام -ۍدهتزپغ لع انکا
 یک روک كرهیمراوکو كردیلعب ی هنسنرب ةوشعا ردکعد ئدردتیا كولش هشيا نسلوپ
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 باکترا

 ا نادار تاهذو تاار لی رام دنا درو هداروآ بودیآ لور. هلحم :نیتش
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 | ددشلا یا ءزو لحد لاش

 ندقلواریک ابو او نشورو لزوک هکردهتسانعم تفاظنو نسح هدننزو همالس

 (؟یضولا ) افیظن انسح راصاذا سمالنا بابلانم ةءاضو "یثلا وضو لاش ردنرابع
 یک ءابصنا رولک ءایضوا یج روشد هبیشک نالوا هریک اب و بوخ هدننزو ریما

 نواضو یجب ردهتسانعم "یضو هدننزو نامر ( ءاضولا ) یک مارک رولک «اضوو
 ردنوحا لابقتسا دوخاب ثدح ردلعاف مسا ( "یضاولا ) روک "یضاضوو رولک

 تسدبا نعي ردلعف هدننزو دوعق ( ءوضولا ) "یضو ىا "یضاوب وهام لاقب
 هکر وند هب وص قج4[ تسدآ رلیعف كواو ( ءوضولا ) ردردصم هنسانعم قلا

 لیعتسم هددوهعم لع هد.یاسل و هدیسراف تسدیآ هدعب رونید تسدیآ هدیسراف

 لوق ىلع هنسانعم قا | تسدآ رولوا ید ردصم یک هموم ءوضوو یدلوا

 دارم ی وص تیسدنآ اضعبو ردصم اضعم هرب ره یتعب ردرلتغل هدانعم ررب هدیسیکیا

 هدهدامو هدلاح ره هکیدید پودا راکنا یهموضم دعوا هکر بد حراش رولوا

 یک یسلک لوبق رول وا مان هدادماتم ردصم ردعسا هحرک هدنناذ ردح وتفم واو

 یدلوا حوتفم ینیع نوحا قلح فرح هدم ردفصتم ندا باب ریداقتلا ىلعو

 یردصم كنوو لمعتسم لعف لعفت ردروڪ# یئالث ہدلاعتساو یک یسک عضب
 نسعي راسو ندساسا نکل هوشوو ًاضو لصاا ًاضوت لاقب ردشلوا مق
 هنتلاح قمل آ تسدآو هتسدآ ردمسا هلی دواو ءوضو نالوا مهفنم ندناهما

 ( وضولا ) ,يلثا ردندنتسهدام ءءاضو وو انسح وضو ًاضوت لاقش روشد
 ءابلاپ تیضوت مهلوقو ةالصلل تأاضوت لوقت ردهنسانعم قمل آ تسدبآ هدشنزو لعفت
 لاپ بوش هزا لفط وص ولو رداطخ و نل دوخاب هثیدر تل ىنعي هغثلوا هيغل

 ( هأضيملا ) اکردا ىا ةيرام لاو مالغلا ًاضوت لاقب ردهنسانعم قوا ىحاص لابو
 ندددنکو ردشفلوا لی زت هنل زبم تلآ روند هعضوم قجلا تسدآ هی مک كيم

 رو د هش ربا و ه رهطمو یکیسهلول روسح و یا ربم ضوح روند هيس ناتلا تسدا

 هرخافم هدتفاظنو نسح یشک ییا ردندهبلاغم باب هدننزو ةلعافم ( هاضاولا )
 :اضاوم هأضاو لاش ردنعضتم ینئوا بلاغ هرخآ ابهدحا رد هنسانعم كع دبا
 مضولوف ًاضي أضو هک ريد حراش هبلغف ةفاظنلاو نسلاب هرخاف یا ءوضی هاض وف

 هدنزو یصب سن نداپ یدوا لعف كن هبلاغم باب اوز ردذاشو ردهدنزو عضی

 كفل رک هلیعف كندلممم داصو كواو ( اصولا ) قال
 ( ةءاضولا ) حتا اذا عیارلا بابلا نم ًأصو بوثلا "یصو لاقب ردهنسانعم خاستا |

 كفکچ بوصب هلقیا نهنسنرب هایوکس كناطو یصف كواو ( ًاطولا ) یبتنا دولوا
 ونب یا مه لاق و هساد ادا عیارا بابلا نم ًاطو ًأظی هثطو لاق ردهنسسانعم

nnسوم و  

 هلوب تعاج نالف ىنعي هلها مه ًاطیف هبرقب نول زنی نمی قیرطلا مه طی نالف
TTT) 
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 - ]| ( 3 رولاو ) قرهلواهینبم هلیلالث تاکرح كني رخآ ینبم هی هیطتقم لاوحا هدننزو باح
 1 ردنددادضا هلغغل وا قالطا هرلتهح كواو هسک | عل ماماو تلخ قرهلوا فرعم

 زا هکرید راش هلوا رتدوا ینرب یرب هکردیبناج رخآ كفرطو هقیقلا یف ءآرواریز

 فاضم هلعاف رکا رلیدلق فرظ هرزوا موع هدعب ردردصم لصالا یف یسهلک -آرو
 هسرول وا شام هل وعقم رکااو نولوادا رهفلخ هکرولوا هنسانعمهیراوتامهسرول وا

 ى یرفصم رد زومهم یسهلک ءآروو یپنا رولوا هدارا مادق کر ولوا هنسانعم هبراوبام

 هنل وقنویف وک یرهوح هکر بد حراش ردخابا مهو لتعم یرهوح هلا ه ره ردهتیرو ۳۹

 هبات ريغ نم فلوم و زسهزمه ردهبرو یرغصم نییفوکلا دنعو ردشلوا عبات
 ید قیا ردرک ذم یسهک ءاروو یهتنا ردشلیا داربا ید هدنبا لتعم هدینودنک

 رببعت نوروط هدیکرت یک دیفحو طبس رووا قالطا «دلو دلو ءاروو ردزپاچ
 دقو فلا تئروام برعلا لوقو یدنلوا قالطا هلعل وا هدندزآ كلوا دلو رووا

 هدروک ذه یانعم قرهلوا لوهجم ندليعفت اضعب و ندینالث نعي ترعشام یا ددشب

 ندلاعفاو ندلیعفتو ندیئالث رییعتو هدناهما راسو هدبرعلا ناسل رونلوا لامعتسا
 یرووردم وس رم هرزوا قلوا یسهدام دن زا یرو نالوا لتعم یرلاصاو دراو ید

 هدنروصو ردیم زال كن ۲ كارداو روعش هلغل وا هانک ندراهظاو زا را یارب دن زا

 لتعم ىلصا س ددرلشلبا شیوشت هلا لتعم یزومهم ردلعکا یردارا هدماقمو

 امو تئروام برعلا ناسلف لاق رلوا دراو یراهنیص راسو یردصءندر ومهمهلغا وا
 ترهز اذا دن لا یدو نه هلصاو دعا اذا هاروا لاقو هب رشا میا "یشلاو تاروا

 تأآروت لاق یدنلوا رک ذ هکردهتسانعم ودو هدشنزو لعفت ( وروثلا ) اهرا

 كواو ) *زولا ( ردصلتا تیاور ییح نا یانعم وو تأدوت نعم ضرالا هيلع

 نوسلیا هم ردصيإ درک رد هنسانعم قغ روق یا نوک كب همم یازو ی

 اذا !هزو عدی ع دوک رب محلا ازو لاق نوسلوا نکردیا نایرپ و بوروشپ كرکو
 رد هنسانعم كليا فرطرب بودا عقد ندنرپ یر یسات نالوا هرزوا شافواو هسا

 (؛یزوتلاو ) هدننزو هملکت ( ةئزوتلا ) ضعب نع مهضعب عقد ىا موقنا ًأزو لاقب
 یتا كفرظ یسهلوقم هبکه و لاوح و جرخ نالوا هدنجا هدشنزو عیزوت

 هک دش اذا ایزو و ةئزوت ءاعولا از و لاق ردهتسانعم كلبا دنب بوردشواق
 قلاچ هرب یتیک ار هباد و اه الم اذا ةبرقلا ًازو لاش رد هتسانعم قمردلوط و

 ( وزولا ) نیم لکب هفلح اذا االف ازو لاش رد هتساتعم كمربو نيء ولردره

 ( ءزولا ) "التماف هالم یا ًازوتف هأز و لاقب ردهتسانعم قلوط هدتنزو لعفت

 روند هیشک نالوا نیتمو یوقو بلص ییکرتو هینب یعی قلدخا دیدش هلنیتح#
 مس رس
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eRیاد لوش.ودهتشانعمب كليا رو لدا یاب نسرفلا ًایوا لاش  

 ماینو خؤر ارت هسا عما كاله لنیتعف ( ادولا ) انعمو ااو یتعد|یا:ممالا ةغيضب

 :تعطشا اذا عیارلا كابلا.نم اهد وزابخالا.هنع؛ تئدو لاقت .ندهنساتعم قمل وا ,عطفنم | ۱

 "ناسکیو نود ردلعش+ندنظفل دو نال وا ,هنشاتعم هویت هدنسزوا فلکت (قجوتلا,) |

 .نیماز ن ةنسانغما توتسا نارند ضبالا هيلع تژأدوت رپ ع دی باب يلوا |

 ,يوتسم هدهرزوا هسک لوا. ک ,ینیدلوا یوتدبسم هدنززوا پول[, .هن ورد, قم

 یدلپا هطاجا بو الباق 2 نیم .هلکیلنا رفت هلا تلتسا وب رتبه یدل وا ۳

 هسک لوا پوتلهراب نیمز هلک بیا ریت هللا تکنو تمدبت راضم و دولوا كعد | "
 هن جم ,لنءربخا هوجو رولوا كعد یدلیا فسخ هک رذکید یدکوچ هرزوآ |
 راپ ع هکیدتبا .یچعش نیا ,ینح رد ناجم انعمو لاح هم کرد حرام ردلوا یاس ۱

 ینیدل وا دین ود وان 2 قم ا لرد ضدالا نالف لعتأدوت |

 هسکربو یمننا هدرب كجد يدتيا تافو_رارید ضرالا هيلع تادو كلذك هدتقو |

 رد هنسانعم, قلبوا مطقنموپ ووتم .رثاو ,ربخ یاد هنتیفکوو ناو هت ندنقرط |
 ذخا هجا بولو ینلام هبکربوب تراوتو تعطقنا ادا. زابخالا هنع تأیوت لاق ۱

 کو دنظن) هام لع هز رجاو هدجا اذا هلام لج, د زاد وتلاقپ رد هنسانعم كط زارجاو

 كلبا كاله قدو و هبذخا ئا هلاب لع تاو وپ لوقت هیبشم و ودعجار هدیز ری ۱

 هک اله ,ةطرو اهدنا زۇ ریظعم ( :«دولا ) هکلها یا لاد ادو لاقب نیرو سا
 ) ؛یدوتلا ) نوهبدلوا هکلهم هنسانعم,هزافم روند ابا و هنس انعم هکلهم رونید 1

 كلبا ربا رب سپ 94 هدرزوا بوکح هرزوا هندن رای, هک و هدننزو لپعفت | ۳

 (ءذولا ):اهادوس اذا اوت ضرالا هیلع ادو لاش ند دضت اصخوب و, رداهنبسانعم | ۲ ۳

 لاش ردهنسانعم كلعا ریفح و بیپعت یی دمکرب نوک كنم لاذو ف كواو |

 رجز با درازآ یدهنسنرپ نن هسکربو ه جو باعا! اءذو عا هعروکأذپ هو | ۲

 أ

1 
1 

 نوک ی تییف یشروح وم دو رو هر دز یا هاذو لاق رد هنسانمم كلا ۱ 1 ۹

 (.هذوو ) تب اذاهنع نملا,تأذو لاش رد هن ساتجم قغ پرا ا

 هوزکلا مالكلا !یا هذولا اذهام لاق رواد همالک عرویطمانو شوخانو هورکم ||

 هب هلع ال یا ةهذو هام لاق ودا تزور ټل هدبنزو رع ۳ دون 1

 قلوا رج زمو ع ونع ی رک كن هیت یابو كره (تنالا دلاور | 3

 كيارو جف كوا( ءارولا ( رج زی اف هررح زا يا اذناف ملاذو نلاقي ودهنپ اتم

 اذا اهرو هعدب هعدوکر و 8 هارو لاش رد هنپسانعم قموابج بودا عفد, نوک |

 (ءازو 9 التما یا مامی نما ادو لاھ رد هتپسانهم قلقا اتما هم و هعفد ,

 لا
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 فک نوا فا یبف بل لا بالا نم أ اب وب وی هو و لاق ۳

 a میوو ولوم یپغ یتعک لوهجلا اش ىلع هد

 لال نداهنلسنانعت كليا تاي “ازا ؛ندوضع رب نو یو لقتالو ,«ثوامیاصاو
 r ةبرلح هذه لا بقبأ و هناما ادا اعضو يأ مضوک اثواب ملا او ۱
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 ا ا 3 ناو ديلا هاخبو لاق ام قمروا ها فاو

 Ey ۳ اهعماج یا ۳ اتو لاقي e تل ۷ عرف هبریطآ ادا دا -

 E اس نورمن بنز ولبم ون a ا a ها زا اط

 دلو دنکح شغا ونص ری ردککود ردق ةحم دا شاهد رفل یراهیاخ لوق

 | ق وهوا اجرا لو نیرج نيب هيض: قو ىك قد اذا !هاوو اجو سیتلا:اج و لا
 ةا روتلوا جازخا لهي بویکود هرزوا نوکذم هو اهطت يخ امهر

 ۱ 3 *ییولاو )دزو: داوج وع ( هوحول۱۰) نونید ءابو شکعلا للعو اروند ءاضخ
 یو لاقب روتند هب کتاب هج وق نالوا ارا هر و ار وک ذم هحو هدش زو ما

 زن لا دو "هدننزو لعقت (ءوجوتلا" ) یوو ءوحون ويف لوهجلا ىلع سيتا
 هدننزو هم رک ( دتیح ولا ( ها ؤا تع اجو لاق ردةنساتعم قحروا هلا دچا

 قکس. بوکو د یک کرک یهکرکح دوخای نامرخ هک زدنا عا ماعط عور

 E جا زما غام,بودالصا هتخای نوتزا دواي هغای قاص هرکسندکدلیا ]

 (ًاجولاو ) هدننزو منم («جولا ).هتسانعم هرش روند هزوک | هتیجوو راردا لکا |
 هام لاق .رونید هباهنس نستعقنموا ربخب هدننزو. همالس , ( ه ءاجولاو) هدزو ,ح زق

 خدشا هلک هلن مک كنم مه ( ءاحمالا ) /هدنع ربخال یا ءاجوو :احوو جو

 هیولطمور هاو ذعفد "یا هنع هان وا لاقی رد هنسانعم,كلبا یزطزب بووانیص
 اقا لحرا حوا لاقی .نوهنتشانعن قلوا سوبرامو بئاخ هلعُمالوا. لصاوو :تیصم "

 1 تانک ی وتنص كند زا | دوا لس وقو هیصد ف دینیص و هتجاح بلظ ب ءاخ

 یوق هدننزو لکن( :یبوتلا ) اهؤام .خطقنا ادا ةیکرلا تاجوا لاق رد هنسانعم |
 ادا خج و هك زا اجل و٠ لاقت رداهتسانعم"قلوب "تعفنمو ریخ قاهغل وا ءاملا_ عطقتم

 ۱ امار هدنشزو لاعتفا هل زرشک: فان هد دلشم یا و ثكي و همه (ءاالا) 7 هدحو اهدخنو ۱

 ۸ (  هدولا ) رتا یا قلا اصلا لات ردد س انعم قلب :هزبزب نوچ: قلؤار هریخذ

 كل لابو راوه قفرطره تودل زود ةن ضر هلی وکس کالادو ىع كواو ۱

 | ,ندف رط ره .هیسکربو دلتا !ءدوت عرب عدد لّجمب ادب هما ادو لاقي رد هنس ابعم



 هدنزو همالس (:ءایولاو ) هدننزو باصس ( ءبولاو ) هلنیتحف كلذك ( ًابولا ) یچتخا

 لحم رپ هدننزو منم ( ًابولاو ) هلیاه ( ةءابالاو ) هللادبا هب همه یواو ( ءابالاو )
 لاشو عیار بانلا نم بو اولو اب ضرالا تو لاق رز هست قلوا یینوعاط

 ضرالا تثبو لاق و سالنا باسبلا نم ةءاباو ابا و ةءابوو ابو ضرالا تؤبو
 E) رو رة ( تعبولا ) نوعاطلا افرك اذا ابو لوهجملا ءانلا ىلع

 ضرا لاقب رونید هرپ نالوا قوح یسابو هدننزو هنسحم ( هثبولاو ) هدننزو هلیعف
 هنفلقوح نوعاط ردعسا هدننزو هدع ( ةنلا ) ًابولا ةربثک یا ةعبومو ةثيوو ذثبو

 قلوب *اورپواوهدب یریرب (اییتسالا )روئوا رییعتقلولن وعاطو قلن وعاط هکروتید
 ىف كواو ( ًابولا ) دیو اهدحوو اه وتسا یا ةدلبلا ًابوتسا لاق ردهتسانعم |
 بو هابوب عاتلا ابو لاق رد هنسانعم كلبا بیرو هيم یی هنسنرب وكس كنابو |

 هقابو راشا اذا هیلاابو لاق ردهنسانعم كليا تراشاو هایع اذا كاا تایلا نم

 فذح ایم هلیصف یا قا كابو لوقت, زد هتسانعم E بودا نینح هنسیرواپ

 كلبا بیئرتو هثیبم ییهنسنرب جدو هدشزو کت ( دشیوتلا ) تنح اذا واولا |
 دو هل سک كنه زمه مه ( ءاالا ( هایعاذا 2 هرو عاملا ًابو لاقب رد هن_سانعم

 اقلطم ًابو لوق ىلع راشا اذا ءابیا هيلا أبوا لات یک ًابو ردهنسانعم كلعا تراشا
 تراشا ءلغمرپ نوجا كکورپ هیسک نالوا هدف رط :یرایا ااو: ردکلیا تواشا |

 هسکا ليم ءاعاو ردکلبا توعد كرهدنا لابقا هنسايآ کلا یراقمرپ دارم هکردکلیا || _
 هنسهقرا كلا یرلقمرب هکردکلبا تراشا نوحا كفلوريک هب یشک نالوا هدقرط | _

 نددوس پولوا هم یکشوک هود ءاساو ردکلبا تراشا و كردیا نادا |

 ( “نوما ) هنالتمال قنس اذا لوهجا ءانب ىلع لیصفلا "ییوا لاق رد هتشانمق عرق
 كواو (ًاتولا ) روند هب وص نالوا عطقنم نکر اقآو روند هوبا هدننزو نسخ

 ندکلرپ 4 رک کر دهتسانعم كرو هح هتسهآ شا آ هلی وکس كنهیق وف یا و یصف] 8

 ثلاثلا بابلا نم اتو اتوب هلصا اع هتیشم قأتو لاشه نونلوا قلخو لبح درکو |
 ( ءا ولاو ) Ed كن هثلثم یانو یعف كواو ( اولا ) اقلخوا اربک لقاث ۱ اذا

 تباصا هنا هدهد وک هک رونید هنسهل وقم بیعو و هرات لوش هدنزو همالسا 1

 3 هب یغاو هب یزص نالوا هدکنک لوق لع هیمر راو دکیک نکل بودی ۱

 قانیواو كاو قمقچ ندکسزیدای ندهتکلب لا دوخای هلوا تداح نیزسقلوا تسکب ||
 مص و یا :*اووأتو هباصا لاقب هنسانعم كف روند هتل قلریآ ندنرارب یرارب |

 هلنینعف ( اولا ) كفلاوهوا نمک الب مظعلا ف عجوتوا مظعلا ما بیا 1 1

 رد هنسانعم قلوا هرزوآ هروک تشص یو صع كنەسكر هدننزو منم ( ًاثولاو ۱

 ۲ [ زجرأبولا اذه نا ز ر ثیدلا هنمو رد داوام ندنساتعم تماخنو#و 5
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 واسو تاودعب اذا اع فاح فاخك ءانب "یملا ءا لاق ردهنساتعم
E] ار مش ۸ اذا محلا ۰۲ لاقي ردهتسانعم قلوا ماخو كيح 

 ] تاو كيچ دمو رنک كنون ("یتلا ) رد هنسانعم قلماخو كلكيج ( ةءوينل او |
 ةهوینلا نيب 9 وه لاق نوسلوا "یش راس كرک و 2 9 هب هنسذ . ۱

 و نکیا یی آ ماقم یرک ذ لح هلاوا یی یرلەدام ءوینو "ین وبشا مجد
 اریز ردوصم ندبهو یرهوح هک زید ح راش ردشادا تس هدلصف ویا دن هنمهو

E 

 فلوم و ردشلبا افتقا هنيرلرثا نوبوفل ضعب راسو یویقو ریثا ناو ضایعا
 ۱  یتشوهدام ءاه " هدهدام وب یتح ردغابا طط هرزوا روک ذم هحو ید یسک

 لی گیت هک ۶ ی وبشا و ردشنیا تل یتسهدام و هدعو اب ادتبا هلع دقت

 یتناونع ۱ لادا رلطع و هدنزو لیعف ید " ین لصا ارهاظ رد هدننزو

 || یجتسیا هیطع هک هکر د هنساتعم یطعتسض هدننزو دیفتسم ( "یتتسلا ) رایدلیا زوج یخد
 روشد همد آ نان وا لومأم هیطع نددنک هد زو دافتسم ) ءال ( ردکعد

 رام دوخ« بیح اب لام ةدننزو لاتف ( ءاونلاو ) درو هلعافم ( ءآواتلا )

 یریو هرخاف اذا !ءاوو ةأوانم هوا لاش رد هنسانعم كتشدا هرخافم هللاهح
 : ' لیعفت ( "ینتلا ) ءاداع یا اوا لاش ردهنسانعم كعشدا تفادعو ضغب هت رپ

 e 5 لاق رد هتسانعم كا اش وگو بت وب بویلیا کع یی هنس رب هد زو

 قموف كيج بویمروسب هجوبا یتا هلک كره ( ءایالا ) هکحم ماذا
 هلاه ( ةءويلاو ) هدننزو دوعف ( ءوبنلا ) هجضنی ماذا محلا اينا لاقي ی

 ونید ه هتسن ماخو ثكيح ي رو مع ) "یتلا ۱ قلماخو ثلکیح

 کت دا 5 ا ءون ینبم هنهو یرهوح نکیا ماقمو یخ كنهداموب و

 یدللوا رکذ

 كروناج یرلکدید لاقح ینمی یوآ نبا هدننزو لاسلس ( ءاوآولا ) # واولا لصف ۶
 نوعاط .ردتغل هدهلدم كفلاو هلنیتهف ( ًابولا ) ردهباکح ندن_سفروا بوغاچ
 ءایوا ىج كت هکرحم روند هضم نالوا لماشو ماعره لوق ىلع روند هنض رم
 ضعب هک رد حراش هدشزو هوها رولک هوا ییج كدودمو یک بابسا رولک
 إإإ هدر ةيوهاو ءذماف طالخا هکردند هیراس للغ ءابو هرزوا یرلشرعت كمالعا

 | ةا جارج یسهضراع ردنج ةفناط ةير و طلست نوعاط نکل رديسيروص بیس
 هدکتسکیا رول وا عفدنم هلفلوا قفوم هناوادمو ریبدت یسیج راخرتا هدکتسیکیا ردینک

 زالوا ید یدأتم هلی روهظ هسیدلوا ماع یرع رکا كنهسک نانلوب هدنلحم وروهظ
 ]| ددیعوقورما ید یوا توف ندببسرخآ نکیا لخاد هدراد لوا هسک ناک یلحا

 | زوجت ناکم لیدبت نوجما تشحو عقد نكل ردلاحم ما صالخ ندمربم یاضق

 ردشفلوا



 ربتعم یدیق لاقنا هدنم وهفم كنون نکل طقتسف لقنا اذا نالف ءان لاش رول وا

 كمشود ناه هليا تس هلیناوذع طقس یا ءاب لاق هد ریاصد فا وم ارز ردلک د

 [ ةبصعلاب هوتل هحافم نا ام ] ىلاعت لوق ةردلا ىف یرب را لافو رولوا هتسانعب

 لس سا ی کا سنا نا اه یا نیت هموقرع تیآ عب لقا لع اہ ضبنت یا هحافم هوننل دبصعلا نا ام هریدقت بالا |

 ا عصا هدتفیقح رد یبصا ق مالنا ا رک رد نی یتعنص ق

a ا r 

 كاهش و رددرفم یهغلابم رداد ع ؛روئام ننس یتەنص بلقو رولوا لاخدا

 هکردهدن-هوق هبصملا وال هحافمناردنوحا هبدعت هداروب یمهلک ءابهکرد ون قیفص
 ءاونا ييج روند هزدلی نالوا طقاسو لئام هو ءونو یتا ردهنسانعم مهلقش

 هکعشود زدلپ ءون لوق لع و هدنزو نادبع رولک ناءونو هدننزو لاحا رولک
 طقاس ندقفا هد قم هدناکنه یبذتا ع ولط رک کوکر ند ۱

 ردت رابعندکلبا عولط لباقم اک ۱ ندقمشم تعاس لوا نامه ییقر كن آ پولوا

 زد داو یه نوک حوا نوا برعلا نیب كضوص ءو وبا 96
 نوا نوکرحوا نوا راردا راتعا یهو ید كبکوکرب ندلزانم هرکصن ذآ
 ردرعف نوک ترد نوا مدهبع لازم نکلهخزاو هه 8

 راسو یراکزور و یرومغب رلبرعو رلیدلیا راتعا یطقاس رلضعبو یلاط راضعب و
 ندنسانعم ضو نم یانعمو راردا دانساو وزع اک | یوج عاضواو ثادحا

 هو و نيام ىلع طقس اذا هو مجلا ءان لاقن و یبثنا ردیدنش انعم . ۲

 ( :ءانئسالا ( هلیس هق الع هروک ذم تیبس رونلوا لایعتسا هسانعم هیطع کرو

 یأساو جلا ءانتسا لاق ردهنسانعم قلوا طقاس ءون نالوا رک ذ و
 لاش ر ونل وا لاعتسا هنسانعم تّسا هیطعو محلا ءان یا "انثسا نم ب ولقم وهو

 هجو نعپ اونا ۲ هدنز و ها ( ءونالا ) هاطع ین هو بلط یا ءان سا

 فراع هلیسهدایز یننف یاکحاو عاضواو تاقوا كبكاوك طوقس هرزوا روک ذ٠

 وبسشا و هنم ءاونالاب زعا یا نالف نم ءونا ةيدابلاپام لاقب روند هبهسک نالوا
 ةفیص ردلکد فرمصتم یی ردقو ىلعف كنب ردلیضقت لعفا هک یک ءونا
 هک ردندنلیبق نیتاشلا كنحا سپ ردوب ید یسیرب كنازوا نایلوا یلعف ندهموقرم ق

 ذوذش ردقو یلعف ید كنو ردکءد یندا لک ا قوج كي كنويق ییا ردذاش |

 هلغاوا قلو انب ندلعف یطرش كنسهینب لیضقت_لعفا اریز ردشاوا عقا و هدزوا ||
 قلوا دیعب لینوکس كنو یحف كنون ( ىلا ) ردشفلوا لاعتسا لعف الب رنو || "

 دشا هلت هلوا یاتعما ردهتسانغم كمشود هلفصاب قلرغآ ر ق ۱

 جنس



 دو و ةقهمو دهم ضمن اذا!ءاونتو اونون لج لا ءا لاق یک یایقو تکرح

 | كنهتست آرب یهنسن را یهسک رو القثم 4 شر اذا لعاب ءا لاقت ا

 ا

 1 روا ن یفرمشمو ا دعوا وب لوا لرل وا و تك و بولوا

 8 كا ) رد دآ ERE عفن ( وک راو هربص ردهافت

 || ناغلوق ٹوارطو رونید هنسهعکن ٹوٹ رط هدننزو هزه هلیعط كنون ( ةاكلاو )
  هکروتدهتسیراقو قمرپرب كموقرم تاب هلیعف كنون هعکنو ردنابن یرلکدید یتکیت

 ا نابچ و هراب بوکس كفاکو یحعف كنون ( اکنلا ) رولوا یغوبق یرعرق هدنرزوا

 | بویوص یزغجراز یک قوبق دوخاب بورابوق یتشاب مدقم ند زلاغاص یسهلوقم

 ۱ ۱ ه 5أ ثلاثا بابا نم کن ةحرقلا اكن لاق ردهتساتعم قمزدنلوص
 | ]ا لاق ردهتسانعم كمروك بورق هللا حرحو لتف یتعشدو تبدنف ًاربت نا لبق

 1 1 لاقب ردهتسانعم كمهدواو ردتغل هد هناکن نالوا لتعم مهاکت اذا ودعلا کن

 | |! لاش ردهتسانعم كلبا ضبقو ذخا هدننزو لاعتفا ( ءاکتالا ) ءاضق ادا هقح انالف

1 

ِ 
۱ 
۱ 
۱ 

 ۱ £ یشک لوش هدننزو ءرمه هلی كنون ( اکا ) هضبقو هذخا یا هقح اکا |
 | 1 ةاکن :اکز نالف لاقب هلوا ردا ادا رنخأت الب بویموق جروب هدنرزوا هکرونید
 ) ] تای هدنسهدام هکدت روند هیسک دقلا لبساع ء اکزو لطعالو هیلعام ینقی یا

 | | هک روید هتکحوک كنلهک هدننزو لبح ( "ملاو ) هدنزو لج ( افلا ) یدئوا
 . هدنن زوهمارک ( ةءابلآاو ) هلیوکس كناهو یصف كنون ( املا ) رولا ریبعت قاشوای
 هوا ( ةوابللاو ) هدننزو لوبق (هوبلاو ) هدننزو هبوعص (ةءویلاو )
 زد هے اعم قلاق هحراتاتو هعکیج بویعشب یک کرک تا ردناشو هکهدننزو

 شسمالتاو عبارلا بابلا نم ةوانو !هوبنو ةءوبنو ةهامنود امن هومنو محلا "یمن لاقي
 بالا نم ام *انالا ام لاقي ردهتسانعم قلوط هدشنزو عنم او جني مل اذا

 (ءابنالا) روتبد هلا شعشب هرات و هعکیج هدننزو ربما ( *؟یمنلآ ) "التما اذاثلاثا

 ملا ابنا لاق ردهنسانعم قموق هعکبج بویمروشپ هجوبا یا هیسنک كنه
 رد هتسانعم قعوط كشوکو تسس بویلبا مکحو نیتم یشیاربو هجضنی م اذا
 (؟ونلاو ) هلیئوکس كواو و یصف كنون (ءولا ) همربی ۸ اذا مالا ابنا لاق

 فلوو هتبخ ردهتسانعم قاف بونکی هلتقشمو تجژ ندنرب هدنزو راک
TION 
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 | ىدعتم هللا اب هدن وب رد هتسانعف كمرتوک بوردلاق هلجوک هلفاوا رخآ كي یمهلوقم
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 یک اا رج یک

 هشاا لوق یلعو هنسانعم روهظو وشن یک هبقاع هدننزو هلعاف ردردصم هشا

 هيل مایق دوخات روند هتعاس لوا كنهصک یأر یلعو روند هنل وا رابنو لیل

 هنتلاح مایق مولا دعب دوخای روند هتعاس یییدل وا مافره كندسک نالوا موادم

 هر نلشیا لوا كا ندضوحو رد هنسانعم ها هدننژو هلیعف ( دثیشنلا ( رود ۱

 یرکنک كشاو یوا قجیادغب ینعی هفبرطو روند هضوح شابا بونلشیا زونهو
 ردیس و روق كموقرم تا هک نایلص و یصنو روند هنسه زا كنابت نان وا رعبعت

 زونه تولوا تبا هزا هک روند ابن لو لوق لم روا
 تاصت و رونید ۰ رج نانل وا حسضرو هنلفسا فرط كضوحو هل وا شمالو تظلغ

 نانلف راوتسا و بصن ۹ راود نوعا دس یک وح فارطا ینعب كض وح

 كنیش و یعف كنون ( "شللا ) رونید هغاربط یرلکدکود هنسارو كنراشاط هدرپ |
 روند EEE ېچ روند هن هود هد رخ كحوک هلییوکس

 ید و هدشنزو ریما ( "یثنلا ) روند هيا ندا روهظ بوقلاق زونه ندقفاو

 قلو اغ ووشن هنسنرب ہل رم ک كنه ( ءاشنالا ) روند هباصم ندناروهظ یی ندقفا

 ثرشابمو عورش لعفو رک ذیساک یشنو لوهجلا ىلع "یشلا "یشنا لاقی رد هتسانعم
 رد هنسانعم ققج ندرب ربو لعجیا اثبدح یکح ًاشنا لاق یک قفطو لع رولوا
 اذا ةقانلا تأشنا لاقب ردهتسانعم قلاق هبك هقان و جرخ اذا هنم اشنا لاقت
 یهنسنر و اب اد اذا ارا دأفنا لاقب ردهنسانعم قلشب یکی هص وضخ رو تعفل

 ندنکلیدنکهسکرب ی هتسن رو هعفر یا بالا ها اشنا لاقب ردهنسانعم ك ېلسکو ب
 ردداتعم وب اشنا ۳ هعض و یا ثیدلا نالف اعنا لاق رد هنسانعم كلیا ادیب

 شمالو تظلغ زونه پولوا هرزوا كمروس یو یدو هدنزو هرم ۲ ( :اعنلا ]

 كليا تعرع بوقلاق ندنرب 9 e م و سا خا ( دو هناب

 ( دتشنتسلا ) اهعبتت اذا ای ًافتسا لاق درز فک كلی و ا
 ءاصقتساو ءاشتسا یهبوک ثادحا رونلوا قالطا هئروع هنهاک هلیس هینب لعاف مس

 دیدح هدرالو هدننزو مدنحسم ( ًاشتسلاو ) هدنزو مرکم ( ًاشنلا ) نوع <
 ر

 هلو ] یلاعت هلوفو روند هناشنو ليم نالوا میفرو بصن نوجا اوت ۱
 عوف مىرانكلي ینعب عولقلا ةعوفرلا نفسلا یا [ هالا رصلا ف تاشنلا راوا
 حراش رهدنسانعم عافترا ردکعد شلوا داشک یرلنکلپ دارم هک رلیک شلوا 1

 هنسانعم داملا لع تاعوفرم نکل رولوا هم ل س

 كن هكر ب هلوکس كداصو یصف كنون ( اصلا ) رولوا 4 يه نم لع
 رد هنسانعم ق٤ وط ب وار واق ندنج و نالوا EBÎ یعب ندنس هیصات كنا ویح راي

۳ 
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 "لا اذکو لقعلل لیرلا باشلا یا سلا هاقس لاق رود هدوس 1

 مسا هنسانعم قلشب هکمروعس لوق ىلع كلزوعسو رک اک "یشلااک ءالا " ۱

 3 تاکرح كنون سنو هءدیوا نعسا یا ةبادلا ىف سلا ىج لاق ۱9

 واخ لول هایعق كولو روند هب واځ نالوا رهاظ لج لوق ىلع نونظطم

TUY 1 لوق هکر ید حراش ردشلیا تب ردهدننزو ریما کهن ونع " یسن یتبم هنهو e 

 تایح داد_تاو رگ لوط قلوا نوزوا رع «دنزو باع ( ءاشل از ۱) ردراکتفلا ۱

  ردذوخأم ندن و موق یانعم رولوا ردصم ےس اک رتا و رد هة

 ۰ ریقو هنالغوا نالوا غلاب هنسهت رک قلباوج بودا ةو یدنم دح ( اا

 ۱ تداح هرجا هک اقلطم "یشاو یک بلاطو بلط ردزناج دلت و یک بحاصو

 لو هوم نا هل زا زلف كنيسو یعق كنون

 8 ی رهوح هل وا لومأم یسوا لهاح هرکلخا کا ندنسهداتعم تدم یضیح هکر وتید
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 || دوبص (ءوسلا ) ردلکد محاو یرهوج هلغلوا ىلوق كنبراراسو دروظنم نیا
 ۱ جن 9 ما سن ی لاق روند ۳ هیال وا وب لح یدو هدننزو

 و هنم و روند هیشک نالوا E طالتخا و تفلا هلا سا اد هاب سک
 ا

 هلا راوناب راب ره هلغلوا تسو دز ییعی نیدخ و مولا یآ ءاسن 72 وه

 روشد رو ناسنا زومس ( ؟*یسانلا ) هرخا یا !ءاست هند هنع است لاقت

 ۱ قىشقا ,اهدننزو لاعتفا ( ءاستنالا ) یدنلوا ر کر ردلعاف مسا ندنس هک "سن
 و یعف كنوت ( ًاغنلا ) دعابت اذا ىع رملا ىف ربعبلا تا لاق رد هتسانعم

 (ةاعنلاو ) هدننزو باصع ( ءاشنلاو ) هدننزو دوعق ( ءوشنلاو ) هلی وکس كن همجم
 یاکدنز و تایح بولوا ادی ندیکی هدننزو هباعس ( ةءافنلاو ) هدننزو هرج

 اش لاقب نوسلوا یسهلوقم راهش او تابن درک و ناویح رک ردهتسانعم قلوب
 لقطو یخ اذا سمالناو ثلاثلا بابلا نم ةءاشنو ةأشنو وشنو اشن وشنو "یشلا

 رییعت کک ودام قلوا ناوح یحاص تماقو دق بویو هزات

 ثأشتلاق :ردهتسانعم عافترا كلسكوبو بشو یر اذا لفطلا ًافن لاقي رونلوا
 لوهعلا لع "یشنا و لوهصلا ىلع لیعفلا باب نم "یشنو تعفتزا اذآ ةباحسلا
 ةبالا [ ةيلل ای اش نموا ] یلاعت هلوقو عفتراو ةيرت یر یادحاو ینعع اضیا

 باب نم وشن نموا نویفوکلا ارق و ییرنی یا لاعفالا باب نموا عنم باب نم
 زد هانعم رب هالاعو هالعو هالعا هک هت ردراو ید یآرق ًاشان هدنونو لیعفتلا

 بڪ رولک "شن ىج رونلوا ریبعت "ربقو نالغوا شعب هک روللوا قالطا

  د وخا ردهلا اه هرزوا سایق ربع هک راد هات یج رود هس نالوا رهاظو



 یطیح كن واخ و راف یظفل هرخا هداروب اب a یا عيا سن لوقت

 ها ت تل 4[ لاش نوا هات متن ات .قلوا لومأم لح غل وا رخ اٿم ندنداتعم تفو

 رجز هدننزو مكت (ةتسنلا ) لبح اهنا یبرف هتقو نعرخأت اذا لوهعا ا لع
 اهرجزو اهقاس اذا هعسن هبادلا است لاق ردهنسانعم كمروس راوط هلفنعو اإ "

 هرخااذا "یا اننا لاش ردهنتسانعم كا ربات رک كنه ( ءاسنالا )
 ( دسلا )ةن تعب یا هناسنا لوق رده اعم قیاض »ی

 رد رلمسا هنسانعم رمخ ات هدننزو هلیعف ( هبسلاو ) هلئوکس كنسو یک كنو

 رونلوا ربعت یو ردشمل وا لامصتسا هدکلیا را نسا كن هنست رب هدعب

 هش نالوا ربخأت هکردعس| هدننزو لیعف (یمنلا )ةرخابیا هثیش و هتس لو

 هر تناک رهش بالا [ رثکلاق ةدايز "یسللا امنا ] یلاعت هلوقف "یساو روند
 تیلهاج كرلب رع "یسن هد هم وق م تیآ ین نعي هنعلح و ع هللا ی ةيلهادا ىف برعلا ۱

 ۸ مرح رهشا ردن راپعندآ یراک دابا را هرخآ رهشیتعرح لدم رح رهشا هدننامز
 هدعقلاوذ هک ردیلاوتم ینعب درسیحواوردبح ر هام هکردد رفیرب ردقح هلوا یآ ترد

 الثم هلغل وا ا بہ یراشاعم رک | هدنلهاج تقو ردمرعو هعطاوذ و :

 كلذک ریخت هنابعش یتمرح بودا لالح هلا لولح بجر هدنماکنه هب رام
 ددع د ربو الا و E > رهشا رايا لیوص هرفصهسلیا اضتوا ۶ 2

 لالح و لیلحم ینکیدلیا ما رح كقح ترضح یسلوا :رفک ةدايزو یدیا راردیا رابتعا ۱
 ین لیعف ی ê یسن هکیدد هدر اصب بل وم رد نب هنن راک دليا مر ینکیدلیا

 *یشلا اسن لاق ردکءد هنسن نانلق رخ وم هک ردذ وخأم ندنسانعم ريح أت ردل وعقم

 ا هرزوا یلوق أرف ماماولبتیلا لوتقم لوح اک "یسنیا ءوسموهفرخا
 هنعضوم قیقح ردصم ردعسا هتسانعم اسنا هجلوق یرهزاو ردهنسانعم كلیا ربخأت

 ندنیاد ) ءاتتالا )ر روند هد وسه روط بلاغیوص " یبنو نا ردشخلوا ا

 انشا لاق ردهنسانعم كليا لاهقسا هللا اجر یلیا ربخأت ینب ولطم ردق دهب

 لامعتسا ید هدکیسدا هب یس هریو يوب هدنروص وب هند هڅسنپ نا هأس یا

 یک را كن ره هدرلزوب و هدننزو هښ ص ) 2 ) هد و E ( هسنلا) رونلوا

 نوج۶؛دنل وا قوسو سن راوط هلکنآ هنسانعم اصع رونید هکنکد ردتغل ید ۱

 هد هم وق رم تبآ هکیدبد اف ماما و هاصع یا بالا [ هئأسنم لک: ] یاعت لوق هنمو ۲

 هرزوا قلوا یرو رج ی و رد رج فرح نم نالوا هدنظفل أسم عقاو

 هیسو ردتفل N هيس یا ی قفلوا بتک الصفنم

 هراعتسالا هجو لع فیرش یانعم هاکمند هناک ةش وک هلیفیفح كناب و ى

 است( دا ۸۳تن فو تقل ق لا
CER توس 

 ( "سنلا ) ردفرعمو دیمب یوقو كنارف نکل رولوا كعد ءاصع فرط ۲
 تم هه حسب سس



 لاو ها ی کت E Deu یازو یف تون

 پابلا نم ازت موقلا نيب ار لاق ردهنسانعم كمروشود هنیرب یریو كمربو

 3 لاق ردهنتساتعم كلا موڪهو هلج هرزوا هنسنر و دسفا و شرح اذا ثلاثلا

 ۱ ثعا اکآ بودا قوس و لج هرزوا لعف رپ هنسنرب یهسک رو لج اذا ملع

 كلبا فصو در ند هنسنرب نهسکرو هلج یا هيلع االف ۳ لا ردهتسانعم قلوا "

 . قلوا نوکشودو صیرح كب ههنسنربو هدر یا اذک نع ها لاش ردهتسانعم
 . كسشنو كاقع ملو ع یا * كمره منی مالعیردنال كنا * لثلا هنمو رد هنساتعم

 لوح و نولت ندنآ بولوا هرزوا تلصخ رب لصالا ف هسکرب كلاح لووت مالاو
 دا را یروب زم ا دردیا باطخ هکبفن یدنک هلیقب ط ضیرعت اکا ن هرس هدک دلا

 صیرح ههویش دو لئام هتیش ه كلقع و سفن راکدای یہ یہ انعع لصاح نسردیآ

 پویلوا تباث ءرزوا هدحاو ةقبرط ثسرویملیب هدنس ینفچهلواو بولوا كاامتمو
 نسهدکمریک هکنر ندکنر زا نولفو شقن بون و هار ندلاد یک لیلپ

 هروک هاب تحراثو ردهلیسهین لوهجم یسهلک رەي عقاو هدرول زم مالک ردکعد

 ردقفحم ندهیماهفتسا ءام هح وتفم مم هدنس هک مالعو ردهتسانعم -:لقعو نسش مره

 هسک رب رو نم لثم هروک هنا قادم لاثماو ردهفیوا ید یرهلک مو مالا

 نایذهوهزرهو تکرحو هبرکو رش نديدنکهليضو رع هتع بولوا هد رولخاس و ریپ
 هیهنسسن رب هلیسهینب لوعفم مسا (ءو زنلا ) رونلوا برض هدکدتیا رودص تا
 ( الا ) علوم یا هو زئموه لاق رونید هبیشک نالوا صیرح نوکشود تیاغب

 ةیادلاأسن لاق ردهتسانعم كمروس راوط هلفنعو رج ز هلی وکس كنيسو یصف كنون
 كنو ردهنسانعم كلا ریخأت یهنسنربو اهقاسو اهرجز اذا ثلاثثا بابلا نم است
 بودهزوک یی هنسنربو هرخا اذا ةاسنمو ًاسن "یشلا ًاسن لاقت رولک یخد ءأسنم یردصم

 ندقمراو هضوح یهودو ه الك یا هأسن لا ردهنسانعم كليا تسارحو ظفح
 رب ییهتسن ربو ضوحا نع هعفد اذا ریعبلا ان لاقن رد هتسانعم كليا عفدو عنم
 یسیروا وهآو هب هطلخ اذا نللا ًأسن لاقب ردهنتسانعم قمردشراف بوق هقیش
 هیسکربو هتعشر اذا اهلاع ةظلا تأسنلاش ردهنسانعم قمالی هرکصندقد روغوط

 لاقت رد هنسانعم تمروحما دوس یروط دوخا بارش نالوا لقع لیزح یتعی سن

 لاقب ردهنتسانعم كلعا هدیز یرلنوک قلزسوص كودو "سنلا هاقس اذا االق امت
 دوخای بولیفربق نیو یشاوم و رثک اوا نیمو وا امو داز اذا لبالا "مظ یف ًاسن
 تان لاقم ردهنسانعم قمالشب هکمروع” بوزود ینو" ندیکی «رکصندکدلک ود

 ردهتسانعمقعاص هبیسهرو یهتسنربو هطقاست دعب اهرو تابو اہ ادب یا هیشالا

 لوقت



 یا تی ار
 اےک درا

 (وعتلاو ( هدنزو لاعتوا ) ءاجنالا 7 نیعل اب هناصا اذا كاملا بالا نم ن 9

 هدنزو سد ) وعلا ( اش یعع هات و هانا لاش رد هنسأنعم ۳۹ دو ام

 ب یک رظن د نک د یزوک هدنزو ربما ( * لاو ۱ هدننزو روبص 1 ءوجلاو 3

 ةباصالا ددش نيعلا ثیبخ یا اهيو اهتصو اهومو نيعلا وجب نالف لا روید
 هکر وذ هتن وپش و اسا ندا قلعت هب هنسد ییدروک كائاس هدننژو ه رگ ( هاصلا اه

 هلو یا [ الإ لئاسلا هاحا ودر ۱ ثیدلا دنم و زدم زلدسه ی رظن تد کا

 رد هنسانعم كغ رکيا بوروک هب رک یی هنسن ر وک كلادو یف ا ادنلا

 یسهگ اد هدانعم و شعبلادنعو ههرک اذا تالا بالا نم 2 اد لاقش
 a مه و هداب و ی ره وح رد با دمح* لاذو هدح وه یاب رک ندنظرف)

 قم كعاو تا او رونو ى و یرهوح هلغملوا ین .م هنمالک لیق و نکل

 ۰ هدنرلا أ اد لاق رد هنس انعم كع وكه شن آ ١ دوخحاي كلبا اقلا هن روقشن آ نوحا لس ۱

 االف دن لاق ردهتسانعم كمريو وقروقو ققفروقو اف هنفد وا رالاق ءاقلا اذا
 ضرالا هب برط اذا هأدن لاق رد هنسانعم قمروا هرب ی هتسن ربو هعذو هفوخ اذا |

 لوک و علط اذا مهیاع ادن لاقب ردهنسانعم كلک هقح یناهک ان هرزوا هنس رو
 ىحف كنون ( ةأدنلا ) اهلع اذا ةللا أدل لاق ردهتسانعم قعای هحاغ وب اي یدصب

 ریبعت هعاص مکلا یط)غ هب واع» مالعو روید رشک لام و كلاد و یو ۱

 ندرق دوخاب ردق هنوق شنوک دجمدقم ندماشخاو روند ههیاوه-: راد نالوا
 هت رللیغ آ یآ و شنوک و روند هغای زه رق نالوا هدتفا باح” ردق هنع ولط كرمش ۱

 ند ریکس هک روئید هب هّقن رط یو ها لوس نالوا هد هلییص كنون ههدنو روند

 ندنکبوک كنم تآ و رولوا فلاح هننول كل بولوا نوزوا نوزوا لت لت |

 هلی كلاد هج رد و ردهنسانعم هحردو روند هوضع نالوا بيرق هت رالا یرقو ۱

 2 رب هبهقاد شلوا ٤ لاله یدل و ن هک ردقادنوق شلرود ندهرواح لوش

 دنب قنروو ینرلزوک كنەقا لوا رلهسلیا دارم كعرزحا بوفای یدلو كنةقائ
 كر هرزوا لاح لوا نوک چاق رب و لاخدا یغادنوق لوا هنج رف هک صن دکدلیآ

 ندنزوب هرکصندن آ راوطوروب یکی سوروب هقا یم رغوط ی آ سپ لردیآ لاھاو
 یدلو لوا هداشا لوا رارراثیح یعادنوق لوا ندنحرفو بوزوح یاب لوا | "

 اک | دعب نم بویلشاب هکمرزها هلینظ يدل و شوط یدعش رردبا ضع بوروتک | ل

 رواک | ادب یجج رونید هبهعطق رپ ند ر هعطق تابت كولب ك واب هدنو ردا نینح و ليم ۱

 هد ریخا یانعم هللا هءدن هدننزو همه هلیعض كنون ( ةہدنلا) هيف كلاهو ی كلوا || _
 هنسانعم حرف سوق روند هیغاص مکلا هدر فتک ( تا ) ردفدارم 7

 روند هغلایرق نالوا هدقنا باح" ردق هنعولط لوق لع ردق هنورغ شنوکو | 3



 ۱۳ یا ی

 | عفترم لوش و رووا ریعت ءارهاش هک روند هلوب هداج و قچآ "ینو دوا |

 رم نکل ىدا كيد رع 3 یدارم كنيباا

 3۳ ِ ۴ 1 د کون !ردلیعف ندنسهگ ابن هدننزو ریما ( ینلا ) یا ردشنروپپراکتا

 | اولصتال] ثیدلنا هنمو هلوا یرکوب یرکاو روتج رقاچ بویلوا زود هکرونید هری
 2 2 | زود ید وب هدنزو رصان ) "ییاتلا ( بدودعلا عفن رثا ناکلا یا [ "یتلا ىلع

 2 | روتید هسس هاب هدننزو هرع ( ابتلا ) رونید هرب عفنریلکسک وب یلیغاشابویلوا
 | كن و یصف كنون (ًأنلا ) رونید هنزاوآ كوک لوق ىلع هنسانعم نخ توص
 . || پابلا نم اب اب لاق ردهنتسانعم كمروا كيوک دوخای نفلسس های هلئوکس

 | «دنزو هنیهج هلیعض كلون ( يللا ) بالکلا توص وهوا ایفخ تاصیا ثلاثا
 | هی تناک پرعلا لوف هةمو ردیرغصم كوب هو ردیعتا یرذعلا دوسالا نیا
 ةملک یندوب هدننزو عيبا ( يللا ) ردنوحما ریقح یریغصت ءوس ةي هم
 | لوق هنمو ردینیم هریقح هکر دکع د كحرمعبب رد رغصم ندنسهلک *ین هکر د ربغصت

 | یتطفل ین" كلعا ان هرزوا روک ذم هجو یرمغصت ةي ءوس "ین ةطسم ناك برعلا

  یریغصت هدنروص وب ارز رد هروک هبهذم نریدنلعج هرزوا ءابن هدننزو ءامرک
 رولوا ین یریخضت هروک هبهذم نردنلعج ءرزوا ءایبنا اماف رولوا هلا هزمه
 1 كرت هدعجو ردنا ما رتلا ید هد ربغصت ندا ما زنلا ییهزمه هدعج یتعی زس هزه

 1 رد ابا اطخ هلکلیا كذ قالطالا ىلع یرهوج ردنا كر ید هد ریغصت ندا

 || ردظوفحم نداطخ هلکلیا ض رعت هت ریغصت كز وم#* کلا یرهوح کرد چ راش

 - هتسنرب هدننزو دوعق (ءوتلاو ) هلیوکس كنەيقوف یانو یعف كنون ( تلا ) یہتا
 ||| رعت قللوطو كلموسو كمو هک ردهتسانعم قیقلاق بوشیش بولاموط یراقوب
 ٠ [ا هدزوا ققج بوکلس یغاربط زونه ندریو نابحو هحل ویس ناقح هدند رووا
 هرزوادسکرب و عفترا و عفتناو ربتنا ادا !هوشنو ات "یشلا ات لاق یک تاب نالوا
 | بوشیش هرایو ممیلع علط اذا موقلا ىلع ات لا ردهتسانعم كل هقچ نیزسنآ
 . || ددهنسانعمقلوا غلاب نالغوااي ربقوتمر واذا هح قلا تأتلاق ردهنسانعم قمرابق

 كوش رد هنساتم» كليا و رخ ندنعضوم هنن ریو تقلب یا ةيراللا تأتن لاقت
 كجوک هلوا شمقلاق بورابق رونه هک هلوا شمالوا لصقنم ندنعضوم لوا زونه

 (عاتتنالا)لصفتب یا نیب نارمغنم هعضومنمج رخ اذا *یشلا اتن لاق یک یسهم "ریق
 یا "یشلا اتنا لاق ردهنسانعم قااموط بوموت هنسن رب ید وب هدننزو لاعتفا
 ردد وص رب هدندروب هلیع ینب هدننزو همه هلی كنون ( ةأَلا ) عفتراو یربثا

 ىق كنون ( املا ) ردیشا قلامرخ رب صوصح هنتعاج دراطع ىب لوقا ىل
 ردا تیاصا هیملماک دداع یرثک | هک ردهنسانعم .كمروک دزوک لوکس كيخو

 لا



 اب ادم هایت لاش رد رابع ندکمرب و رح هشس رپ یر هشت 0 دهنسانعم | :

 تدععایم و تقرافم ندرلن آ هلکرت ینزاوج كموقربو هبحاص امم لک انا یا
 هلا همه ( "یشلا ) منم دعابنو مهراوج كرت اذا موقلا ابا لاق رد هتسانعم كلبا

 هدنو ردشیش تاذ نالوا یاعت هّلانع ربحم هک ردهنسانعم رب هدننزو ربمآ

 هامرک روک هان و هدنن زو ءابصنا رولک ءایسا ىج ردقلوا زسنمه نالوا راع 1

 نعم لیعف ساک ین هکر ید حج راش رد لاس رک ذم عج هکر واک نوشو هدنژو

 ادعام ندهکم لها و یک ینیدلوا هنسانعم موم ملا و هنسانعم رذنم ریذن ردلعفم

 شضعبلادنع و ردیا كر نکیا زوم لصا ییعل راردا لایعتسا هلیکرت كن ریه یر 1

 ۵ رغب هروک هننایپ هدنادرفم كيغارو ردذوخأم ندنوابن نالوا هنسانعم عافئرا

 الحر نا تيدا فو کا هع” ر و هد هنا ىح ردغلب | ندزوم#* ین

 روڪ ذم هجو [ هللا ی هد با اعماق ىم ساب رسال لاقف هللا "ینای مالسلا هيلع هللاق

 هیوا هل ام ر کا ید مو م لحر ندب رک دلیا ظفلت هلا هز ےھ هک لها هرزوا أ ۱

 لصا نکل رلیدلبا هر یهرمه ید .دنزداک بیاجو هيرو هبرذ هک جن یدلیا ظفلت

 )3 هوبنلا ) ییا ردیا رک ذ سد فلّوم بی رقنع هک رد زسه ره یتغل شیرق

 هب ذاک توب هدننزو لعق ) وبا ( رد هنس اعف كالرہخیپ ڙدمسا ا نیم

 یعدا اذا لح را اب لاش ی ک یساعدا كاذک لیس رد هنسانعم كلا اعدا

 اس هکر ر روند هب ال وا ی هنر له هبذاک توب ردلع اف مسا ندنآ ( "ینتلا ) ةولا

 یب هدهواس ضرا یدنکلا نیسطا ن دجا انار ناوید بحاص روهشم |
 یتغیدل وا نیت اش هع هللا یر نسح ماما ی سن ادا بوراو هنس هل ىق تلک

 قشمد هدهد رلردلیا قالطا یتیم هلک ود ةه ساغلا ٽوب هدعر بودیا اوعد

 ۰ رکصندقدنل وا سح تدم رو دنا ها رقبا تداهش ربفغ سس هتح ابق وب ةا

 (ولاو) لوكس كنابو یصفكنوت ) املا ۱ ردششواق دالطا هلغل وا رفتم و بلا

 ىلا اب لاق ردةنسانعم عافتراو ولع كلسکو و قلوا كسکو  هدشزو دوعق

 E كڳ هقح یاهک ان هرزوا هسکرب و عفن را اذا ثل املا بابلا ع نم اوبو تک

 قمراو الو رشا بوق ندشالو رو ماع علط اذا موقل 1۱ ىلع اب لاق ۱

 هرزوا قلوا یتیم هیانعم وب ج رخ اذا ضرا ىلا ضرا نم اب لاقب رده ساتم |
 4 هلا همش یدبد لا "ینای هنن رلت سطح جو هيلع لا لص مرکا لوسر یاعار

 كرو نم هللا لوسر ترش ردکع د تاذ نالوا حج راخ هب هندم ند هکم یدارم

 دن دشت n الب هک دوب ها ین Ul اء اف یاب ری ال بینا راکت ی ریبعت و ۱ ۱

 TE كلبا نوم#* قرحرت رنو ر سیب ند و ری ردیاب |

 س

 کو ح راس رولوا .كمد ابا ماکت هبا هزه ىنظفل ىن نالوا هدنلا زم یاب ۱ 3
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 ترک و هنک < یا هانأت لاق رد تست كجا عو تم 2 کو

 ۶: 1 یصق : انا هتع اأن لاق ردهنسانعم 5 ا نج اع ندهنسن رب و ا ل یا

 | صاف و زجاع و قلوا فیعضو تسس جد و هدننژو لزازپ "اا ) هحع مو

 ۱ انا هتع اا لاقي و فعض ادا یأرلا ىف لجرا اتان لاقي رددن رلانعم قلوا
 فوم ردهتسانعم قلوا كشوکو فیعض یتدو هدننرو هلعاقم ( ةأنانلا ) یصقو
 پودیا مسر هرزوا قلوا یا ردصم هلی رابع ةانانمو هان یأرا ف انان هحرک یو

 رداصم هرزوا سانف فالخ هلوقمو قحا یدنلوا زارفا هلا لج هیافتکا نکل

 ندب لاعفا الثم ردبلاغ قلوا ینا ردصم هتب ندنفیدلوا ظوملم ندهرکص یعوقو
 یک ییدلک لبقت یردصم كنسهدام لبق ندلیعفت و اذا یردصم كنسهدام یذآ

 رونید هب یک نربدنود قوح ی خ رح یعشح هقدح هدننزو دفدف ( انألا )

 | (ءونوتلاو ) هدننزو لاسلس ( ءانأتلا ) رونید ه یشک سصاقو رجاعو ققروقو

 | زجاع و قفروق نیک شيا ندنلا هدرلنوب هدننزو نعنحم ( ناو ) هدننزو روفصع
 ءایآ یعج ردهنسانعء ما و ربخ هلیحف كنابو كنون ( الا ) روند هبهسك رصاقو

 رغ هلیسمک كنءرمه ( ءابنالا ) رهخ یا ابن یا لوقت یک رابخاو ربخ رولک
 ۳۳ تورا 4 ناقن قواو هربخآ یا یو ها ایا لاق رد هتساتعم كرو
 لو عرشب ۸ یا ًاباف مهسلا یر لاش ردهتسانعم كم بویلشیا هتسهنوا هو

 هلن و ع دیبا ) ردتغل هدنسهداه وبن نالوا لتعم ارهاظ ذفنب وا شدخت

 ی ده هاب لاق ردهتسانعم كمرو ريخ يدوب هد زو لیمکت )0 ینتلاو (

 یدلیا .فیرعت هبا 3 یتسهدام رخو ربخ یتسهدام أ اس هدارو فوم 3 ییعع

 یحاص ههظع داف هک ردربخ لوبش لالا فا وک هتايب هدراصت نکل
 كنم وهفم هنالن ءایشا ویسا هلوا لبصا ن ظ هیلغ دوخای ۴ ایسیدنک و بولوا

 راو ردفلواا زعم ندیذک هسیاش يح رخ نالوا قالطا 8 نی رد راناکرا

 نعد یسانعم ربخ هرزوا روک ذم هجو ابو یک یوب ربخو یهلا ربخو
 نوجمداوا نمصتم یتسانعم عو هنسانعم هربخا راربد اذکب هنابنا نوچغیدلوا

 قمددشازا ربخو قمردشروص ربخ ( ءانتسالا ) هتسانعم هلعا راربد اذک افلا

 نمش رخ هدننزو. هلعافم (ءاباثلا ) هنع ثح یا ًانلا ًانتسا لاق ردهنسانعم

 هک رد هتسانعم
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 ناو هکهدشنزو باصم ( ءاللاو ) هدننزو همارک ( :ءاللا ) ءاضقلا نسح وا
 لاق رد هنشانعم قلوا ندابنغآ نالوا رکذ مپ لم هکر لا
 (هالتسالا) الم راص اذا سمالناو ثلاثا بابلانم !ءالمو ةءالم ولمو لح لا الم
 ندا ف ءالقسا لاقي ردهنتسسانعم قاق هدنتمذ ءانغا نالوا رک ذ ید هسکرب
 هنسهض راع قلنوغل وطو كلتسس لوش هدنزو هعتم ( ةءاللا ) ءاگلمق هند لعح اذا

 بوالغد تام رقاو هد قف ري ڪڪ ریس رول وا ضراع رییسق هود هکروشد

 ایژ رولوا ضراع ید هناناویح راسو تآ كلذک رولوا تداح ا لدقم و
 هنبرلجام و بوردنا هنیرلقایا هلغمروط ولغب هک رد جاع هکمردزک هدقارآ

 ریسلا دعب سا لوط نم لهر یا ة الم ربعلاب لاق ردا ثدحم كالنکشیش
 اذا ةءالاع ءالام لاقي ردهنسانعم ترهاظمو تنواعم هدشزو هلعافم ( ة الاف )
 "الا لاق ردهتسانعم عاقجا كکرب هدنزو لعافت ( ءولاقلا ) هعیاش و هدعاس
 کروند هرادقم ینیدل  كباق ولط هلک كيم ( "للا ) اوعقجا اذ هيلع مولا
 ءانالا "لم هطعا الثم رونید الما هدنعجو نالم هدنسهبش روئلوا ریبعت یمولط
  هنالما ةئثالئو یتسولط ییا رارید هب الو ردکءد ریو یتسولط كبافوش کا زرد

 هنویق یشید لوش هدننزو نسح ( "یا ) ردکعد ریو یتسولط جوا ژرید
 نکشیژو ولط هلا رلیرد نالوا رببعت یغاتب لود دوخاب هلا وص یراق هک روید
 د یزد لوک هنر وا وا ةئيملا ) هيليا سايق هبک رلنروک هلغل وا

 هبنرح جوا یییدد غابد ارز رولوا ماعتانو ماخ زونه هکهلوا شفلوا تغابد ادا
 نانلوا تغابد ةعفد یکی رونید هتینم نانلوا تغاید هدرما ادتبا ردا تعاد
 ردقج هلوا نوک ای نابتخهای نیشیم هک رونید عدا غلوب یلاک هدعب رونید قیفا

 رووا ربیعت هناختغابد هکردهنسانعم هفیدم رونید هعضوم قجهلوا تغاید هو

 نکل یدد زدهلعفم دوام ندننسودام ف ییظفل هینم ویسا یسرافلا ىلع وا

 هعرزم ( ةأنملا ) رونید هلا كيح "ینو ردبا ایا یسهدام اتع ام یا رکذ یلوقو

 كنو و یڪف كه ( ًانملا ) هتسانعم ءادوس ضرا روند هرب هایس یعاریط هدننژو "

 نم دللا انم لاق ردهنسانعم قصب بودلصا هن هتشابا عابد ییرد هلی وکس

 هدننزو باغ هلن مه و یعض كيم ( ءاولا ) غ ابدلا ق هعقن اذا ثلاثاا بابلا نم

 كيم ( ومولا ) حاص اذا اءاوم ءوع روتسلا ءام لاقي ردهتسانعم قوام یدک

 یسهلک ووم وبشا هکزید ح راش روند هپ یدک نیلوامقوح هدنزو عوعم هه
 كاب ( هیالاو ) رله ( دیئالا ) ردندذاوش نالوا دراو هدنناونع لوعقم مسا 1

 (ءاومالا) رد هنسانعم زوئس رونل وا قالطا هب یدک رد زناچ ید قیفحو هلی دیدشت



 ها قوا دساف هدعم را التماو همخ و یدنلوا رکذ گو

 ین هزه اضعب رد ردا یسهغیص ولم هک رید حراش هدننزو شاطع رولک
 ( هاللاو ) هیدم كفلاو یعض كيم ( :ءالنا ) ررید ید ولع هلماغداو بلق هواو
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 1 روید هبهتسنولط ردتفص هدننزو ناشطع ( نالنا ) ذظکلا یا ة الما هتذخا لاش

 ۳ ءالم ییج هدنزو هنارکس روند A لی و هدښ زو یمطع ر روند ی الم دو

 : هتلعماکز نالواثداح یشان ندهدعم ءالتما هدننزو هعتم ( دكلاو ) e باغ

 باللا نم ةءالم ولمو لوسهجا *انب ىلع نالف "لم لاقب روند هبیشک شماوا
 تاب لاعفا ینعم رد اذهو ءالتمالا نم موكل م یا ءولم وهف هلا « الماو سمالخا
 دراو قرهلوا فلاحم هسایقو نکل ردقلوا هدننزو مرکم هرزوا سایق یوعفم عسا

 لوعفم مما ندرلنا ءولم هلغلوا دراو ید ندلوهج اصوصخ ندینالث نکل ردشلوا

 تكنمه ( ءالمالا ) ردایرا ی ینیدلوا با رطضا هدنمالک كفل وم هدنروصو رولوا
 هکزایاهلنا ه الما لاق رد هتسانعم قلق التم هتلعماکز نانلوا رک ذ ییهسکرب هبسک

 یا هسوق ف الما لاقب ردهنسانعم قمردلوط بوکح كب ییایو رک ذ اک ءولم وهف
 تعاج هالتما رد هنسانعم تروشمو رواشت هدننزو لبح ( الا ) ع زللا ف قرا
 قالطا هنهوجوو هننایعاو هلحاو هنرابکیتعب هنفارشاو هیلع كموقربو هلیسهسب الم

 لالا یسهلوقم ریبدنو یأرو فورعم و ناسحا نالوا لومآمو لوف د وا

 نویع هللا مثحو مدح و تک وو ناو تم طد دوخاب هلتسانم یرلقدل وا ولع

 روتلواقالطا هتعاج المو ردشفلوا قالطا هلیس هقالع یرلقدردل وط یسانرودص و

 تروص هکس و تهاجوو رونلوا لامعتسا هنیرلانعم ناکو نظو عو صرحو
 لامعتسا هتسانعم قلخو یوخ و روللوا قالطا هب یناسنا هورک یحاص تیعجو

 رولک الما یعج ردینبم هتفیدلوا ولع کرک هادهرطقو تک اتش وا

 0 باغ ( اللا ) مکفالخ یا [ عهالما اونسحا ] ثیدلا هنمو یک رابخاو ربخ
 ۱ را كص 2الا ) ردیعما ىق كنپرلباتح هنع هلا یضر صاقو یا نا دعس هدننزو
 لا ها و لا ما كنیرلتضح ايالا لضفا هيلع اببنالا ناطاس هدننزو هلام هلیض
 یرلک دنرو درلن واخ هک وه رم هطبر هءالم و ردیسا یرلس رف نالوا هینتکم

 هالم یعج یج را بو رو یرادوح و ماع بودا ندنا ییا اب ندا رب رد راچ

 (هاللاو) هدننزو هابصنا هلنیتهنمه ( ءاثكمالاو ) هدننزوباتک ( هاللا ) زساه رولک

 اونسح لوق یلغ هیانغا یرلبحاص تورث و راسي و تردق لوقم هدننزو ءارېک
 رأت هنیرلیض اقتمو بلاط رباسو هرلنباد هدکدتیا نيد ءاضتقالا بح ىتعي ءاضقلا
 دروب رونلوا قالطا هباننغا نالوا ردیا ادا ینرلپولطم و نيد بویلیا قیوعت و

 2 لوم یتغ یا رویه لاق ردرلتلم هليا لام یرب ر ۵ھ هک ایوک رد"لم ید رقم

 نتا
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 قلوا بشم یشاتکبو لاباالو نجام هدشزو دوعق ( ءوسملاو ) لوکس كنيس و
 كلوب اعادو نجم اذا ثلاثثا بابلا نم !هوسمو اسم لج لا اسم لاق ردهتسانعم ||

 .هطسوق یثم یا هطسو بکر ادا قیرطلا اسم لاقب رد هنسانعم كمك هدنسهتروا || "
 موقلا نيب اسم لاش ردهنسانعم كمريو هداف هلیساقلا قاقشو هتف هسا ةنايمو

 هرابودو كنرو قعادلاو ًاطبا اذا لح را اسم لاق رد هتسانعم كمکجکو دفا یا
 كلبا دایتعا و نامدا یهنسن رو هعدخ اذا انالف ت لاق رد ا كا

 كلیا ربخأتو قوع هدادا یبروو هيلع نرم اذا "یشلا ىلع ان لاق راد هدف اتم

 زد هنسانعم كلبا نکس یتنایلغ و رفع و افا یا ا لاقت رد هن شانعم

 لاقت رد هنسانعم كلبا عا و لهس بودشم و .یهنسن رب و اهأتف یا ردقلا ام لاش

 سان هل رم ىك كنمزمه ( ءاسمالا ) ردلک د ندص؛اصخ و و هنل اذا لوقلاي لح ]لا اس

 یا موقلا نیب اسا لاق ردهنسانعم كميا داسفا هلیساقلا لالتخاو شروش هدد

 هلکع روح اي ه رزکیکسا ول ران ره هکر دیفدارم و هدننزو ءوسفت ( وسقلا ) دسفا

 خف كيم( *سلا) افت نعم بوثلا ان لاش رد هتسانعم تلکود ریاص ریاص
 3 هطس وق ىشم اذا قیرطلا "سم بکر لاقب روند هتسهتروا كلوي بم كنیسو
 ًاطم ةأرملا اطم لاق رد هنسانعم كليا عاج یک كناط و ی ىف كيم ( اطا )

 رخؤم هدننزو نسحم ( "قوناو ) هدننزورصان ( "قالا ) اهعماج اذا ثلاثثا بابلانم
 زیبعت یغربوق دزوک ردیسهشوک نالوا ندنفرط قالوق كزوک کرده اک نیل ۲ و

 رادیسهشوک نالو | هدندناچ توز دزوک هک ردهتسانعم نیعلا مدقم لوف لع رونلوا 1

 هنهو یرهوج نکیا ماقم و یرکذ لحن كنهدام وب رونلوا رعبعت یراکیپ كزوک

 هلا ءوالع ضعب ییهدام وب فلوم هکر دندبارع هنب و ردشلبا تبث هدنباب فاق یم
 كمالو یعف كيم ( "الا ) ردشللا عابشا و مسر هبذت ريغ نم هدموقم باب

 لاقب ردهنسسانعم .قمردلوط هلبسنک كيم ( ةاللاو ) هلباه ( ةاللاو ) لوکس |[
 ندهتسانعم قلوطو ناالم هلعج اذا تلاثلا بالا نم ةالمو الو ۱ ۰۱ ۲
 هنسانعم كايا تنواعمو ترهاظم هیسکرو عیارلا بابلا ن اءالم ءالالإ "يلم لاقت

 OD ءاوقو هناعا یا هعیاشو هدعاس ادا مالا یلع الم لاش روثوا لامتسا | |
 هاب نالیروق شکناکو لو ۳ لاش رد هنسانعم قم ردل وط كب هاش هلعشت ۱

 قضا اذآ هسوق ق الم لات رووا رعت قمردلوط ناب کرده 1 ۷ 8
 شل" هالم لاقب ردهتسانعم قلوط یک یرک هتسن رب هدننزو لاعتفا ( تالا ۱ ۱

 ءاتب هلاك كيم ( اللا ) رد هنتسانعم ءالتما هدننزو لفل ( اقا ) التماف
 هنا لاقت رووا ریبعت یا شلاوط ندنآ ردیف نسانعم تثیهو تلاح کردم ا 5

 ردصم ه المو ردشلیا را رک یانععو فلوم ةسهلا دوصقلا نالولقا ال ناو



A ره 

N: 
٤ 

5 N: E 

 ی

 ا E یضهو RY ةورموذ یا "یر E لاق ر رود 7
 رلآ نيب " ةبخملا .دیج یا " ینه O ماعط لاش روند هبارش و ماسعط ر

 و ربغ یا یرم لک لا هنمو روند ههنسن نالوا نابسحو قفاوم هحازمو

 ا هلوب لصتم هرکج یبوارب هدزاغوب "یرمو رد ریاچ راراپ هنحارم كراوط یتعی
 إإ كنهدعم و قصالم هزاعو رولوا لصاو ههدعم بارش و ماعط ندنآ کدو و

 || دولوانموغوت ۳و هر هبصق یضزب دو وا لو ییا هدزاغوم ردیغاب عاشر واو

 . || لزق هکدد "یرم یسیرب و ردرسارم سفن و رووا رببعت قلطرخ و قاتروغو
 | یرصهلفلوا لغ منه ردیسا رج بارشو ماعطوب رونلوا ریبعت كلکوا لرقو نکیوآ

 اا ریسم رولک مو هدنننزو هلعفا رولک هما ییج كنیظفل *یرمو یدنلوا قالطا
 ۱3۳۲ وا هعارع هفلوا شوت یماوه هدشزو هیفم ( هلا ) یک رو
 تاک رح كيم (۰۱) «اوهلا نتسح یا درم ضرا لاقت روند ها
 ی لوق لع زولوا كد مدآ هکردهتسانعم ناسنا اقلطم هلئوکس كنار و
 رد لاحر ج هکلب ردقو یعج ندنظفل كنو هنسانعم دمو لحر رونید
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 ۳ نوناخ هکدلب اه روند آرم هدشوم ردل وقنم یکیدلک نورم ىج ندرلضعب

 ۱ 3 رت ررید یخد هر بوللوا فیفخت هیسایق فیت و ردیفدارم نز هدیسراف
 | | ورقم هلصو :رمهو رونید ىد ةأرما هللاخدا لصو ةه هلواو هللا ار متفو

 e هنل وا كنظفل ص تالذک ردیکحم ید ءارمالا 24 رلاخ دا فب رعت فرح

 بصنو عفر یتعی اعاد یرب ردراو تفل جوا هدنوبو روند ید * سا هلیااخدا لص و

 لک لع ثلاث ردیسهعض كنارلاح لک ىلع ینا ردیسلوا حوتفم كنار هدنرلتلاح رجو
 ع وقر هدعفر تلاح هل بب هب هرم ۵ نالوا ربخا فرح ءار یتیم ردقل وا برعم لاح

 عفرلاب ضو ورا اذه لوقو ردقل وا رورج هدرح تاو بوصنم هدبصت تلاحو

 فل ره هدارو نیناکمنم ابرعم *رع و *مماب تررمو بصنلاب رمو ءرما تیآرو
 كمف (ءرلا) هنسانعم بلد روند هدروق ندعاتس *-ص و ردقف وا رکذ اعاسا

 بایلا نم هره لحترلا هر لاقب رد هنسانعم كلنا ماعط لک | هلیئوکس كنار و یعق

 لحاف ( ۱ را ۱ ایعماج اذآ ها لا رم لاق ردهنسانعم كلا عاجو 7 اذ" تلاثا

 4 وه ساتعم قلوا هح راق ,نیلکت د وحای هدنک رحو عضوو هدتفایفق و تنیه یشکرپ

  راص ادا منارا یا ار یر لایه یک حس یطوط و دعس ريق

 3 ا هذلب مات برم عقاو هدنع هدنن زو ةاعسم ( ۶ ارم ( 99 یا اشدحو به اراک

 1 دو زم اروا ت الا ینرلا ماشه ردعضوم رب هدننزو هزج (هام ) ردیعسا

 ة تیم ( اما ) یاعت هلاأش نا رول وا ر ک ذ هدنناب نیس :یسهدام سیقلا ءماو

hike Aa bıارز سنا یخ سا ۱ یار تر یو تورم نا  

 OY ۱ 1 و
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 1 ۹۷ 3 نو

 | ابا لاقب رد هنسانعم كلبا صیصخت هنسفن یدنک .ER هسکرو لقشا | 3

 ولشاب هحرکلا ی هنسنر دو هدنزو لاعتفا ( ءاقلالا ) هب رثأتسا یا ةنفلا ق

 قلوا رفتم نولورتاتسا یا تقلا ق امأفلا لاق ردهتسانعم كم صید ا
 يمض تهی اث ىم ( ةوللا ) ريغت اذا لوهعلا ءانب ىلع لج رلا نول میقلا لاقي ردهتسانعم

 ددایص و ان ندنسهدام الوو هلوا رونل وا ذخا هنسن اقلطم هدنآ هکردرپ لوس

 سع هدننزو هغال ( ةءاللا ) هنسانعم هکبش رونید هروط و هغآ ىا ذخا وآ
 هوضع نالوامرحما هک ردیفدامو هدننزوتءوس (ع*وللا)ردیدآ وص رب ص وصح هنسهلیق

 هوس یا هنمول یراو لاق رودالوا رعت یرب درا هکروتید هب هنسن شحافو

 لاق ردهنسانعم كود ورک بویلنف هلغقروق ندهنسن زر هدننزو لزازت ) زلهلتلا (

 هکر دیعسا هئاد لوک أم ع ونرب هدننزو باتک (ءایللا ) نبجو صکن یا لح زا

 ( ءایلالا ) ردش وا صیصخ هب راد زاج هد هام رولوا ضاپب تیاغب و هیبنش هد و

 تأطبا اذا ةقانلا تأیلا لاق ردهنسانعم كليا تئاطب بوللایوا للسمك كنه
 ود «یم"یم لسصتم یسهلوقم كيكو نویق هدشنزو هلزلز ( ةاماملا ) € ملا لصف ۶

 سسکلاپ ی "یتلاقف ابنوص تلصاواذا ةسظلاو ةاشلا تأمأملاق ر تايم ا
 لاش رد هنسانعم قمروا هلیوکس كن هيق وف یانو یس كهم ( الا ) ةرملا نوکسو

 ردهنسانعمقغازوا بوکح یهنسنربو اب هبضاذا ثلاقلا بابلا نم اتم اصعلاب هاتم
 کرد هتسانعمیکناد رمو تیناسن او كرمدآ دلنتعض ( ةو لا ) هدم ادا لیلا ات ۶

 مسا هدانعم وب ردترابع ندکلبا ارجا یهنسح تلصخ و راک نالوا ل ومأم ندیدنک |[
 لجرلا ژرم لاش هنسانعم قلوا هنادرم ولتیاسنا هکرولوا ردنصم و رولوا | _

 حراش ةياسنا یا هرم هب لاق و ةیاسنا اذ راض اذا سماللا بلا نم ةو إ٠

 هدننژو لغفت ( ورا ) یتا رد راج ید هوم همافداو تلف او ۷ هکر
 لاق رد هنسانعم تم كمر وتس وک تورم نک نکیا نیس هام ندنورم رهوح هناذ ف ۱ ي

 تورم ندهسک رب دردا بیعت و ر يعت و شنزسم و و فاکت اذا نالق ارم ۱ 37

 مهمیعو مهصقنب ةو لا بلط اذا موقلاب ارم لاقي رد هنسانعم قلوا «دنلط تیاسناو | |

 قلوا راوکو یاسو یجکس هنسن نانلوا برش و لکا هدشزو هما رک (:ءارلا ) 1
 اذا مبارلاو ثلاثلاو سمالنا بابلا نم ةءارم "یرمو ماعطلا ورم لاقي ددهتسانعم | _

 هدمدعم هلغلوا راوکشوخ ماعط یتعی ینآ رم و ماعطلا یأنه لاق و اثی م راص | |

 بویفلوا رکذ هلیهجو عابنا رکاو یدارب تیاغب هجارم بولوا مه كياچ ۳
 هدننزو همارک كلذک هءارمو ندناب لاعفا رونید یتآرحا هسیا روثل وا رک ذ هح کلا
 ضدالا تورم لاق رد هنسانعم قلوا رارب هجارم بولوا شوخ یساوه كرر

 ماعط ردعسا هد زو هر ) Hl ) اهاوه نسح ادا یسمامنا بایلا نم ارم



 قح E رو دب اتغا یا ء ًافل لاش ردهتشانعم كلا تیفو لصفو ههحو

 | اذا هقح هأفل لاق رد هنسانعم كم رو زآ ندنن ولطم و قح لوق لع ثمرب و ماعلا

 ا كن هدنرب يوو هدننزو لاعتفا ( ءافتلالا ) هقح نم لقاوا هلك هقح ءاطعا
 هتف ( افلا ) هطفکو هرشق اذا دوعلا ًافتلا لاش ردهتسانعم قم وص بوریص
 ب اذا عبارلا بابلا نم ًأفل "یثلا "قغل لاقن رد هنسانعم قلاق هی بوئرآ هتسترب

 8 یا هأفلا لاقب ردهنسانعم كلعا اقا هل رنک كنءزمه ( ءاقلالا ) "
 نالوا زآ ندننولطمو .قح كنهسکرب و رونید هلیلق "یثو روید هغاربط هدننزو

 قلا تودو لیلقلا "یثلاو بارنلا وهو ءافللاپ ءافولا نم یضر هنمو روند هبهتسن
 بالا نم اکل «اکل لاق ردهتسانعم قمروا ءلیئوکس كفاكو ىف كمال ( اکللا )
 یا کل لاقب ردهتسانعم كمريو امامت ینبولطمو قح بن دسکرپ و هبرض اذا ثلاثا
 | هلنبتصف ( اکللا ) هعرص اذا ءاکل لاقي ردهتمانعم قلاچ هربو هلك هقح هاطعا
 هب ماقا اذا میارلا بابلا نم اکل ناکناب هب کل لاقب ردهنسانعم قلوا قم هد رب رب

 هب مزل!ذآ هب هرکل لاقي ردهتسانعم قلوا مزالم اک [ اعاد تویلوا كفنم ند هتسن رب و

 رد هتسانعم كالا هناببو رذع هلیداربا تلعرب هدنتعض هدامرب هدننزو لعفت ( وکلتلا )

 ردهتسانعم كليا فقوتو وطب بوللایوا هدصوصخ رب و لتعا ادا هيلع اكلت لاقت
 ۰ ول ریک هبهنسنرب هليوكس كيعو یحف كمال ( الا ) ًاطبا اذا هنع اكلت لاقي
 لاقت نوسل وا نوجا طظةح 4 رکو 2 د ]رک ردهتسانعم قمروا لا هراکشآ د وخأب

 كنهتتسن رب و ارسو ةزهاجم هد هيلع برض اذا ثلاثلا بابلا نم ال هيلع الو ال
 فیفخ رظن هبهنسنربو عججا هذخا اذا "یشلا ال لاقب رد هنسانعم قد آ ندرب ینعومم
 هدننزو لعفت ( وا ) هحل اذا ىلا ان لاقب ردهتسانعم كليا رظن هليا عیرسو

 هب ضرالا تألت لاق ردهتسانعم كا ناموس بو رو یالباق نوت ییهتسنرب

 صیصخ هرس یدنک هج کلا یەنسنربو هراو و توتساو تلتشا یا هيلعو

 دتفطا ىف ام الت لاق رول وا رببعت كفللوبق هليا هنايماع ريبعت هکردهتسانعم كليا

 ردهنسانعم كقلیا پولاچ هجناب یهنسنرب هل رسک كنءمه ( هءافالا ) اهرتاتسا یا
 رد هنسانعم كلتا راکنا یتقح كنهسکرب و ةيفخ هببهذ اذا "یفلا ىلع یصللا الا لاق

 ر ساب لک هلغم الت وا قلاب للا 2رپ یشاومو باودو هدج اذا ىح لم نا لاقش

 ادیعص هتکرت اذا ناکلا باودلا تّألا لاش ردهنسانعم قموق قحاو شو یک

 لقشا اذا هيلع الا لاق ردهتسانعم لاقتشاو هطاحا قمالپاق یهتصنرب و ایلاخ

 كمرونوک بول آ هج ول ریک ییهنسنرب هسیا رولوا یدعتم هلیف رح ءابرک ۱ ضعبلادنع
 هنسانعم لاقشا یمالباق هسیا رولوا یدعتم هلیفرح ىلع رکاو رولوا هنسانعم

 یا هيلع الا لاقو ةيفخ ه بهذ نم یا هالا نم یردااف یو بهذ لاقیف رولوا
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 زالاذا هيلا اجلا لاقب ردهنسانعم قنغص روب هدشنزو لاعتفا ( اجالا 1 ام |
 هالا لاش ردهنسانعم قلق ر ططم A هنن رب یهسک رب هل رسک كن هزه ( ءاللالا (

 هصاأ الا لاق رد هنسانعمه كلبا ضیوفو داتسا مر یشیارو 0 رطضا یا هلا

 )1 ایا ) ريصع یا االف الا لاش رد هنسانعم كلنا ۳ ظفح و هدنسا یا ها ىلا

 مهلقعم یا مهامو موقلا اب اذه لاق رونید هرب قج هنغص یک الب هدننزو دصقم

 لبقو رد.بشل لیقرب ندنل ایقا هعب اس ندنع 4 ولم دل رحف كيم ) یباللاوذ | مهذالمو

 "یشاح و سهم دوعر و رونل وا قالطا a هد اس كولم هل وس كنايو یھف ڭكقاق

 نوچغيدلوا ردصم ه4لیس ليس هلک و 2 3 ا قالطا ید ءاوذا هرلن آ و یک هشبح

 هصوصخ رب یهسکرب هدننزو کت يتلا ) KS "یاللاوذو عالکوذو نڙ وذ

 ةا هات لاق رد هنسانعم ا هها رکلا حم یکادوز ینعپ كلبا هارک اورسف

 ىف كمال ۰ زللا ) ردذوخأم ندنوب ی و د ده رک ا یا ةت

 ثلاثلا بابلا نم !هزل هأرل هلاقش ردهنسانعم اطعا كمربو هلیوکس كن همح# یازو
 راتو دیقت لزوک هب هود و « "الم اذا ءانالا ء ء لاق رد هنسانعم قمردل وط و هاطعا یا

 لاش ردهنسانعم قمروغوطو ا يعر نسحا یا هلا ءا لاق ردهنسانعم كلتا

 یا هلا هزل لاق ردهنسانعم كمريو هدننزو هلمکت ( ةئزلتلا ) هتدلو یا هما 7
 ضوما الا لاقب ردهتسانعم قمردلوط ریسک كنور ( االا ) ابتیعر نسجا
 ) و زلتلا ( اهعبشا یا هخغآ-زا لاق رد هنسانعم قعرو وط ییشاومو ۰ "الم اذا

 كمال ) ًاطالا ( “اتما یا ًازلتف ضوا ازا لاش رد هنسانعم قلوط هدننزو لعف

 ًاطل لاق رد هنشانعم قمعشپاپ هرب هدننزو دوعف ( وطللاو ) هلینوکس كناطو یحف
 هلکنک دأطلو ام قصلاذا عبارلاو ثلاثا بابلا نم ءوطلو أطل ئطلو ضدالاب
 صاخوا هبرض اذا ًاصعلا هأطل لاثب ردص وصحم هغمروا هب هقرا لوق لغ قمروا

 هلسمک كنيس قاعمسو ردیعما قاس هدنماسقا ینیراپ شاپ ( هتطاللا ) رهظلاب
 تحار ج هل ک هلوا ش مااق یرد هقفو رب هد کیک سا هلا یدنک هک ردقراب لوش

 عول رب دشئطال و قاعمسلا یا ةطاللا هجش لاقل رولوا شعب + یرد لوا

 داف هه رق لوا لوق لع رولوا روساو نهرم بوقح هدنندب كناسنا کری

 اظ ( ًاظالا ( رولوا ثداح ندنسقوص كج و اب رهز نانلوا رییعت یو عب

 ۳ كمال ( ًافللا ( هتدساتعمر للا یش روند ه هنسن 4 هدنن زو لبح ها هم

 قعیوص بو مص یتغوبق كهنسنرب هدشزو باع ( ءافللاو ) ) هلئوکس كاف و

 قمدواو هطشک و هرمشق اذا ثلاثا بابلانم ءافلو ًافل دوعلا افل لاق ردهنسانعم
 ین هس کرو هدر اذا ءأفل لاش رد هنسانعم كليا درو هب سط اذا هافل لاش رد هنسانعم

 نع هلدع یا هافل لاش ردهنسانعم كمردنود ندنسههحوو تس ییدلیا تع ع
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 > كلاب (ةؤبللاو ) هدننزو باهم ( ةءابللاو ) هدنزو هرم (ةأبلا ) |
 س كنابو یسنکو ی ف كمال ( هوبلاو ) هدنزو ءرمه هيض كمال (ةایلاو ) 1

 ]| .دننزو هرس هلباواو ( ةوبلاو ) ردقفخم هکهدننزو هعد ( ةبللاو) هلاواو هد رخآو |
 ۷ یحف كمال رولک تال یتج روند هنالسرا یشید هدننزو :اطق ( الا و) |

 1 ۰ ردهّول ید رفم هک هلا هزمهو یعض كابو ی ى كمال رولک ويلو هلن وکس

 ۱ . رولک تاوبلو هد زو ره TTS رول الو ةد يو |

 ۱ شیوشت یجب بلر كفلّوم هدننزو هرعم ردهوبل ید رقم دم بار ی وا

 5۱  هدنزهک دی و هقات ردنوحا ثینأت دیک ات ءاه عقاو هدهروک ذم تاک و ردهرزوا

 ۰ ]| تدنظفل یدنک هلفلوا صوصخ هنالسرا یشید هروک ذم تالک اریز یک ءاه نالوا
 ۲ | قورعع لجررب هدتنزو روبص ( ءوبللا )“لوا هقراخ ماه تح هک ردقو یرک ذم

 ۰ ردقا نالوا بيرق كب یرلمروغوط هدننزو ےقالم هلیحف كيم ( اللا ) ردیدآ |
 ۱ | هکردیعج كنارشع هل رسک كنیم راشعو اهجاتن ید اذا "یالمراشع لاق روید
 | زوغآ هتسدم هکرد هلم یدرفم كنسهلک "یبالمو ردهقان نالوا ىلج قلیآ نوا
 أ E هدساسا نکل رولوا هدقدعلقش كب یضو ردکعد هقا شمدونک
 1 ,Ss هلی وکس كنهيق وف یاهو نصف كمال ( الا ) ردديقم هرزوا قلوا لعاف

 ا بالا نم ال هردص ىف ها لاق E یټاق هوا پوروا هتک

 اغ ردةنسانعم كلتا عاجو هامر یا هأث لاق ردهتسانعم قو هعقد اأ
 | كيو هصقن اذا "یشلا اف لاقي ردهنسانعم صقن كقلسکاو اهعماج اذا ةأرملا

 ۳ اذا ال لاق رد هتساتعم كلئدح و طر اذا لحرلا ۳ لاقي رد هتسانعم

 هيلا رظنلا دڌدخ ادا هيلا ال لاق ردهنتسانعم قاب ةکید هکید هتد هب هنسن رب و

 لوس هدنزو ریما ( "یتللا ) تدلو یا أ رملا تل لاش ردهتسانعم قهروعوطو

 00 ق نانا دوخاب بوینک هفرط رب الصا ندلع ید لوا کرد هک

 رس نانلوا رک ذ هکایوک هعضول مزال یا “یل لجر لاقت هلوا مزالم هتعضوم
 قمالپ یاجاق باق كنوک هلن وکس كەلم یانو یف كمال ( املا ( ردندنسأانعم

 ۱ يكف كمال ( اعلا ) هغلواذا ثلا بابلانماشل ءهالا بلکلا أل لاقي رد هلساتعم
 اإ هیلا لو ا هيلا ال لاق رد هنسانعم یتفغع ههنیتعف ( لاو ) لينوكس كيجو
 E pS عف الو هيلا ذال اذا عیارلا و ثلاثلا بابلا نم نم اب

 | عضومرب ابو رک ذیساک یک احم هنتسانعم المو لقعم یک یرلشاب غاط پصو
 أ یرهوح هک ردلکد یردب ردیمایدح كرعاش مان یهمتا ثعشالا ن ورعو ردډآ

 ۱۷ یرذالب 12101 تاک یاب كن زهوح کرد حراش یدید ردردب یتیم هنهو
 روند ءال هثسخید هتسانعم عدقض روشید هب هغب روق ال و یہا ردشاطم هتناس

 ها اه



 لثم هیدخ ىلغ یتعی هردح اذا عمدلا "الال لاق ردهتسانعم كليا لارا یک
 قرب بولوا رادبات و فاص یک وجا هکردهنتسانعم یّولول (ناولوللا ) ول ول
 هروک هنناب كح راش یولول یا ناولوا نول لاق روند هثبش ندا ناعلو

 رده یی هغل ایم ردندنلییق بسن ربیعت هک ىدا یاولول ىلصا كنس هلک نا ولؤل

 هوض للصا ردهنتسانعم مالک الام رورسو مات حرف هدننزو لاسلس ( ءال اللا )

 مات حرف یا ال ال هب لاش رد وخأد ندنآ رو یانعم هلغلوا هنساتعم هعلو

 قربلا "ال الت لاقت ردهنسانعم ناعلو قرب قماردلپ هدننزو لزلرت ( ۇلالتلا )
 لوا هدقدروغوط ناویح هدننزو علض هلیحف كنابو یرسک كمال ( ًابلا ) عمل اذا

 اثلکا لوقا رونید هلف هدیسراف روئلوا رببعت زوغ ۲ کروند هنیدوس یوق نالک
 قعاص زوغ آ ندناویح هلییوکس كنابو یصف كمال ( ًأبللا ) نمللا لوا وهو الا |

۳ 

 زوغآ هيسكربو اهأبل بلتحا اذا ثلاثلا پابلا نم أبل ةاشلا ال لاق ردهتسانعم
 ردهنسانعم قلاچ زوغ او ألا مهمعطا اذا موقلا ال لاقب رد هتسانعم كمردب

 ردهنسانعم كمردما زوغآ هغالغوا دوخاب هب یزوفو هحط و هیلصا اذا بلا اللاقش |
 دییقت هلیرابع هتعنم لثم یسهلک هنابلک ح راش ًابللا هتعضرا یا دناولا تل لوقت |

 شکید هزات ًابلو ردشفلوا ادتقا اک | هلکلیا هی ی وە نالوا هلاددست پودا
 سرلا ابل لاش رد هنسانعم قم را وص هد له و لوا ین ۳۳ هل وقم نیکاو ج ا شلکاو 1

 هیسکرب هل رک كن ریه (ءابلالا )ردیدآ تعاج رب "بو يس لوا ءاقس اذا ع رزلاو

 ردهنسانعم قلاچ زوغآو ًابللا مهمطا ىا بلا موقلا ًابلا لاقب رد هنسانعم كمردیزوغآ 1
 تأبلا لاقي ردهنسانعم كمروتک زوغآ هنسهم ناویحو هّحط اذا ًابللا الا لاش

 تألا لاقي ردهنسانعم كمردما زوغآ هغالغوا اي هب یزوقو ًابللا تلزنا یا ةاشلا

 ردهنسانعم كايا بیر زوغآ ینغیزآ لو كنهسکربو ًابالا هتعضرا یا دلولا ةاشلا
 هنرتحوا یسهم تنسانا هللا هسک رب ی یروایو ًابللاب هدوز یا االف الا لاق

 فلن ار للا ءدش اذا لما اا لاق رد هتسناتعم تغرب
 لاق رددنسانعم كما زوغآ قالغواو یزوق هدننززو لاعتفا ( ءاتلالا ) ًابللا ضرب |
 بلح اذا ةاشلا الا لاق ردهنسانعم قغاص زوغآ و اللا عضر اذا اللا الا ||
 ًابلتسا لا ردهنسانعم كما زوغآ یزوقو قالغوا خدو ( ءایلتسالا ) اللا ام اإ

 كمروتک ڙوُغآ هنس هغ راوط هدننژو لکت ) هللا ( اهأبل عضر اذا ةاشلا یدلا ۱

 هیلت هلتو "یلم یهو اهعیض قتلا حقو اذا ةقانلا تأبل لاش رد هنسانعم |

 جاب بل لاق ردترابع ندکعد كيل مهللا كيبل هسك ن ديا مح هکردتفل هدنظفل ||
 ریغ رابع اایحا نکل ردزو4 ریغ لصا هجرک مداتعموب ةيبلت ىل ین دلت

 1و دهکده ماست

 رد یرلک دید تیلا کناف قیوسلا ت* اب رلردآ لایعتسا ادو یزوم#" | 1 3



 ا

  Eيا 2 کوب نفر هدننزو لعقت |
 رسا قرەل راط یشیارب هرکت هدساساو ههرکت یا هأمکت لاقب ردهنسانعم كلا |

 لإ تحايسو رفس ومكتو ردعالم ید هماقمو هلغلوا رسفم هلیسانعم كما سا

5 i تودنا دیدنات یک ۰ "اک یآ ضرا هلکشک دیعد تیام هسک نالوا هرزوا 

 کلا ) تیغ اذاضرالا هيلع تأمكت لاقت رونلوا لابعتسا هتسانعم كليا ناشتو (
 هباه ( هیکلاو ) هلیوکس كناب و ىف كفاك ( "یکلاو ) هلاح ( ه«اکلاو ) هلبا دم .

 كرلفاک كلذك ( ةنکلاو كلا ) روید هیثک ققروق بلقلا فیعض نسکرو |

 قرهلوا بولقم ندنآ دوخ! هلییوکس كواوو یف كفاك ( ءوکلاو ) لیعف 6
 3و دتکو اک هنع تشک لوقت رد هنتسانعم ققروق بوئایه ند هنسن ربو

 الاو ) هدننزو ماقا ( ءاک الا ) هنع تنبحو هه یا بلقلا ىلع او کوا اهوک 25( 1 |
 كلا تعحر بوقروق هل ر وهط یأعف صارت نددتسن نانلوا دارم هدنزو دماقا ۱

 ب ضا ةف ىلع هاجباف یا ةءاكاو کا ءا لاقب رد هتسانعم 8
 یدیشفل وا رک ذ ید هدنلیذ یسهدام "کا هدامو هنع 5

  ۶هرجا ندنماسقا رهاوح هلی وکس رله رمهو ىعض كرلمال ( ولؤللا ) € ماللا لصف

 ردباعل و ایض عن یول الت ریس هحو هل اه ردهولول ید رقم هنساتغم رد روشد

 ) نا وحما هدنزو لاسلس ( ءال اللاو ) عاعل ( لااللاو ) هدننزو راطع ( لااللا
 ات لاعف ندننازوا یعایر اریز هلتسن یای ردکعد یّولول نالوا سایق روید هیسک

 فلّوم هک رید ح راش ردلکد لاالو هال یک ییدلیا مهو كنيرهوج هسخوب زفلق
 ارز ردقو مهو اه هدنمالک كن رهوح نکل یدلبا يهون یی یره وخ هح رک 1

 ماما ود مدنا نب ینراکدتیا قالطا لال كرلبرغ هکلن بویلیا اعدا یرهوج |
 نا وز ناال نی ول ول و ردع المات ۳ هلکلغا لقت ندرت و

 ) ريبعت نغص ( ةؤلؤللا ) رونید هتفرح قلیحاص وجا هدننزو هراجم ( ةلاثللا
 یرعبعت ولول هتککرا هتسانعم هیشحو ءرش روید هنییشید كناویح نانلوا

 دا یسوجو زوّربف یعسا ردیمالغ كنهبعش نی ةریغم ( :ّولَول وا ) ردعومسات

 ردشایا شو تداهش ترش هیدن كيا یرلتیضح هنع هللا یضد مظعا قوراق

 :ارلا تاالال لاق ردهتسانعم قعادلراب یهتسن قالرب هدننزو هرز ( 2الاللا) 9

 لاقت رد هت سانعم قلاص بودا وا هفرط ییا یتغریوق وهآو ادر یا اهنیع ۴

 لا ا ام ريشا بوعتوط ؛شتآو هکرح ادا دین ءابظلا یاروفلا الا ۱
 زا هکت اخ قلوا بلاط هیدکت یا یو تدقوت ادا” رانلا تالال

 یرهناد وا یتشای زوکو تمرحعسا اذا "فعلا تالال لاش روللوا ريبعت كيس
 سس تب

 ي ت دم دف

۵ ۳ 

 ا میز...

 EEE کما زی یا
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 هايل دیک هثلکتو هرلکت و ةثشلاب هنذخا یا ماعطلا یف ت الک لوقت رد هنسانعم

 سبح قموقیل او طشلا نم اهوندا یا میتنیفس موقلا "الك لاش رد هنسانعم ققوص
 لاقت رد هنسانعم كليا مدقن و قبس و هسح اذا االف "الک لاق رد هنسانعم فیقوو

 اذا هيف "الک لاقب رد هنسانعم ققاب هل | لماتو تقد هثیشرب و مدقن ادا هيلا نالف "الک

 رد هنسانعم قل 1نوئاص ها نیشیپ و هفلس هدنن زو لاعتفا ) ءالحک الا ) المأتم هيلا ر طز

 "التک | لاق رد هنسانعم سارتحا ق روق بونقاص و اهلست یا ة الک "التکا لاش
 هنود یک ردا هظنفاحم هل زوک هیهنسن رب هدننزو روبص ( ولکلا ) سزنحا یا,هنم

 هغلزسوشوا تیاغب بول وا نیعلا ددش هللا هقالعو روند هيهسک ندا رظن هود
 دیش یا نیعلا ءولک نالف لاش روثل وا قالطا نیعلا ءولک هیدسک نالوا لمعصم

 SEN و درلیک هکر روند هب هلکسا هدننزو ناتک ( "الکلا ۱ مونلا ایلغیال نیعلا

 یا "الکلا دنیفسا تغای لاق رددنسانعم تسارحو ظفح روتلوا قالطاهد هناملو

 ریکذ ن و ردق مصذزم ریغ و تن وم هرو زم لکو ردد آ حض ومر هده رصد ءالک و فردا

 ره ءالک و ردینبم هغل وا لاعف یات و دعا وا ءالعف یزو لوا هح و ردزاج قارصناو

 یدو هدننزو مظعم ( "الکللا ) روتلوا ریبعت یاب هکرولوا قالطا رم
 ( "مکلا ) حاس یا ه"الکمو رہا ءالک اوغلب لاق هنسانعم لحاس روئید هبلاب

 ردعورب ندنآ یسالاری هک روند هئاب یرلکدید رام هلیلوکس كيمو یعتف كفاك
 ضد دیوال نیایف رخ هک هد زو" ه مرز وک و او سلفا رولک وا ییج

 لا رتشالا قیرط ىلع دوخاي ردسنج عج "۶ و درفم هاکدوخای ردعج مسا ه اک لوق
 راتنم هلی كنديناث میم ( ةومکلاو ) هلیعف كرايم ( :امکلا ) رولوا مجو درفم

 کا لاقي ا قلوا ولراتمرپ هللرسک كنمرمه ( ءاکالا ) رونید هرب نب
 هش یا نسلا هت اکا لاقب رد هنسانعم ےس هشت ققلاج وقو "کلا هب شک اذا ناکلا ا

 كفاك ( امکلا) ) مکلامهطا اذا موقلا 0 "لاقت رد تس انام كم رد راته هنگزپو

 اک موقلا "اک لاق رد هتسانعم كم ردب رادنم هب هسکرب یدو هلی وکس كيو یحذ

 رام ندربو رونید هبهسک ناتص رام هدننزو ناتک ( ءامکلا ) "مکتلا مهبعطایا

 بونشآ هرجا قعشب قایا هلنیتحف ( امکلا ) رونید هیسک نروسشود بورید
 هیلعو ىفح اذا عبارلا بابلا نم "اک لجرلا "یک لاقب ردهنسانعم قلوا هدوسرف

 سسفم هلی رابع لعن هلننکت مو نح یا هدیرعلا ناسلو هدحاصت هکرید حراش لعن ||
 بونشآ یغایا ندکعروب نیلاي دوخای كمعروب قایا نیلای هروک هرنو هلغلوا |

 بولی رای قایا اکو یہا ردلکد مولعم یذخأم كفلؤم رولوا هتسانعم قلوا هدوسرف |
 یا ھر تک لاش قولوا دلکش .داتنم کک و قمالتح |

 رخ یو لفاغ ندا بویلیا ناعذاو كاردا یتسهلوقم رابخاو ثداوحو. تقفشت
 ن



 HE مجر اذا 1 ًافکتا لاق رد هتسانعم كا خو لاعفنا
 ̀ كفاك( ؟فکلا ) ربغت اذا هب ول ًاقکنا لاق رد هنسانعم قلوا رغم یه رهح

 زدهنسانعم اوتسا نیش رار هدننزو لعاف ) ةفاکلا ( روند هننطد كنهرد هل رسک

 8: ( :ءالکلاو ) هلی وکتس كمالو یڪف كفاك ( الکلا ) اوواست یا اوفاکت لاقب

 "لک هءالک لاق رد هنسانعم كليا تسارحو ظفح هلرسک كرلفاک ( ءالکلاو )
 طولا « الک لاق ردهتسانعم قمرواو هسرح اذا ثلاثلا بابلا نم !هالکو ة الكو
 كرو ا اذا نیدلا "الک لا رد هنسانعم قلوا ام نید یاداو هب هی رمّط اذا

 ها زوک 4 ةنسن راو اه الک رک اذا ضرالا تالک لا ردهنسانعم قلوا قوح قوا
 اذا *یشلاق همهب الک لاقب ردهنتسانعم كليا رظن هنود هنود یک ردبا هظفاحم
 یمن اذا هر "الک لاب رد هتسانعم كعشربا هاوصقو.تیامن بویازوا رعو هددر
 نوسلوا سای لرکو هزا ك راد تنم بشع روتید هراپ هدننزو لبح ( الکلا )
 عبارلا بابلا نم الك ضدالا تئلک لاقي هنسانعم قلوا قل راچر رولروا زدم 2
 2 اذا و تاک لاق رد هنسانعم قمالتوا رباپ راوطو الکلا ابثک اذا

 ردلیسهظح الم .یتیدنلوا هباجو ظفح رنک | قالطا "الک هریاچ هکر ید ح راش الکلا

 | هری نالوا قوح یریاچ هدننزو هعررم ( ةالکلاو ) هدننزو هحرف ( ةثلکلا )
 |[ (2 الکلاو ) هلك كمال ( "یلاکلا ) الکللا ةربثکیا ة الکمو ةئلك ضرا لاقت روند

 دققعنم هلیطرش كمريو هرکص نساپپ "ییشرب هک ردهنسانعم هتسن هدننزو هعرج
 .هتمو ح داشلا لاق ردیلباقم دقن هکروتلوا ریبعت یسهرب و ردنرابع ندهلماعم نالوا
 نا كلذو [ ةتسنلاب ةثسنلا یا "یلاکلاب "یلاکلا نع یمن مالسلا هيلع هنا ] ثیدا

 ىلا هنیعب لوقیف هب یضش امدحم مل لجالا لح اذاف لجا ىلا ايش لجرلا یرنشی
 کاور هسانعم نوب عو ضباقت امهس یزج الو هنم هعییف "یش ةدايزپ رخ [.لخا

 روشلوا ریبعت عیب هدیکرت ماوع نال ردنرابع ندهخا نیش نالوا داقعنا رادم

 هدکد لیا میلست یحاص هبیرتشم ینبولطم یک هعرزمو غاب لوصحای شاش الثم

 رد هتسانعم قلوا قوح یوا رب هلرمسک كنءزمه ( ءالک الا ) ردا ذخا یتسهیش

 دوخای عی هلیقیرط لسو فلس ییهتسنربو اه الک رثک اذا ضرالا تالکا لاق

 "الکا.لاقب یکی عاص هلیس اب نیشیپ كاردالا لبقیعو رزم الثم رد هتسانعم كلیا راجما
 "الکا لاقن ردهنساتعم كمردشریا هاصقاو تیام یرعو ساو فلسا یا ماعطنا

 ثالکتسا لاق ردهنسانعم قلوا قوح ینوا كرب ( هالکتسالا ) هاجنا یا هرع
 قلآ هبیسهربو یهتسنرب هدشنزو لعفت ( ولکلا )اب الکلا رثک اذا ضرالا
 ردهتسانعمقلآ هللا نیشییو هفلسیهنسنربو هثسن هنذخایا هت "الکتلوقت ردهنسانعم
 :قلآ هبیسهریو یی هنسنرب هدننزو لیعفت ( "یلکللا ) اهلست اذا الك الکت لاقت

 رد ةا



 یرکید و بوصنم یرب الثم .ردنرابع ندکلیا دارا فاع ۳ یر یرلبارعا و

 ااف روند هکلبا فاتح یرلفرح ك رهیفاق شو ندا رو رجا عوفرم ] 7 9

 تب رب رعس "ناو هکر دهتسانعم ءاوقا لوق لعو یک كلا مال نرکیدو ءار یر 1

 كانایا اقلطم ءافک أ دوخای ردنرابع ندقنوا فاتح هلرج كرخآ تیو یفر

 نوسلوا هسرولوا هللاا داسف هنوک هن ردنرابع ندکلبا داسفا و رییغت یرخاوا

 هیجرزخ هکرید جزم ددذ وخأم ندنسانعم هلاما و بلق روم حالطصاو ۱

 هف رح نالوا براقتم هدح رحم یور فرح نالوا د رحم ءافک | هروک هننای كننحاص

 عايض عم هحرو * ناصقن هايد ف هاا ةدايز"* وپ شا ردرایع ندقلوا نراقم

 نالوا براقتم هدنلقث یور فرح هکر ح ءاوقاو یک ینیدلوا ہدنتیب * مارحا ریعلا

 ردقفلوا داريا هللا ءرسک هدن رکیدو هع هدنیبرب هکردنرابع ندقلوا نراقم هبهکرح
 اذإ لبالا تانک لاق ردهنسانعم قلوا ناوا رف یرالود كنهود اک ات ینا

 نالوا د هر هح و اهعفانم هل لعح یا االف هلا لحرلا ًافکا لاقت ر

 افک هل تلع یا تیبلا تأفکا لوقت ردهتسانعغ .كکچ هدرب یرکده ءافک
 ردهنشانعم قمایق هنس ر ۳3 یزو یهنسنرب یدو هدننزو لاعتفا ( ءافتک الا )

 امرخ لينوكس كنافو یعضو یعف كفاك ( ةافکلا ) هبلقو هبك یا هافتکا لاقل

 هام او ضا رو ا ضزالا افك روند هتسءویف كەى
 هنس بویلوا هنسر لوق ىلع روند هنلود كلهنسرب كنهود لبالا خافو رونید

 یک ۱ هکر د جراش رود: هب راود:نالوا لا هد شک نت
 ج اتنا هدهنس نیک یکولب روا و هنسرب یتکولپ رب بودا كولب کیا یرهود

 نویف ملا ةأفكو یهتنا ردنرابع ند رلود نالوا هدرهنس لوا لبالا ةاقک رد

 لاقب روثلوا قالطا هنیرلعفانم یسلوقم لو و لودو دوس كلهنسرپ تنعش یگیو

 تاهمالا هيلع در و ةنس اهفاوصاو اهدالوا و اهنابلا هل بهو یا هفغ هافک ها
 ا و هبه هنالف ییسهروکذم عفانم كل هتس رب كنمانغا هسک الو عب

 هدنن زو ریما ( کلا ) یدلیا در هتحاص نرلا 1 هن عافتالا دعب خدلوا پودیا || "

 رونیدهب یشک نالوا فیسکو ربغتم یور كنر هلیسس هضراع ربهدنن زومرکم ( (ًافکلاو)" 3

 قالظا هنتطشوو هل نطب كیهرد * یک وه رعغتم هفساکیا نوللا ًافکمو نوللا " قکوهلاق 3

 ندءهافاکم هک يف كنافو ی مف كيم ( دفاکلا ) ردا ناي رج نداروا وص . کدزلواا ۳
 هاب رسک كبافو ردل وعفم مس دوت ف كواو کرد دد ا A واسم ردل وعقم مسا 3

 ناناش مالغلا نع ] ةقيقعلا ثیدح اك رد هنتسانعم هيوام ردلعاف مسا هتقاكم 1
 ) فتا ) سا اال دم واسم اهم لک یارسکیو ءافلا في [ ناتتفاکم

e. 

 كلا ضیوشو نییعت هیسکر ییعفانم یسهلوقم دوس و یو كنه ود و اهجاتن رک



 هافک لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم هعفادم و هبقار یا هافاک لاق ردهنسانعم

 رپ و هب یرب رب هلسیغارزم بوربک هننایم سراف کیا یشک ردابب ربو هعفاد یا
 (ءافکلا) رار د هربنیسراف نی فک هسلیا فرط ربو عفد یرلنآ كرهترود هبهتوا

 لامعتسا هدرادقتم نالوا یوایم هب هتسن رب هدع رد ردصم لصالا ق هدنزو باتک ۱ ۱

 نوکیام ردق یا هلاتفاکم نوکیام یا بجاولا ءافک هلدا مهلوق هنمو ردشغلوا

 ندهتسن نالوا ریارب هدتل زیمو ردق هثیشرب هک هک د هنسانعم رمظن و لثم ءافک و هلاعفاکم

 لدتسیرقو« كنیرافرط هسک كنب زارداپ برع هکروضید هبهدرپ لوشو ردنابع
 نان وا رمیعت قحالآ گز رک رشد ههقش لوس لوق .لع رولیکح ردق هتسغاسا

 قحال1 یک ر ازا هک ر زود کو و رارکح هنفرط هسک ۱ كرداپ لیق ح

 (ءافکلاو ) هدننزو هباعس ( :ءافکلا ) راررو بوکح ردق هنیمز بوت  هرزوا

 ۱ قلشاکی هدک هکر ونید هاج قلوا یناکمو یواسم هب هتسنرپ رد رلوسا هدننزو ءس

 :هلیوکس كلافو یعض كفاك (ءوفكلاو ) هدننزو ربما ( کلا ) رولوا ريبعت

 (ءوقكلاو ) هیسک كفاك ( ونکلاو ) لوكس كنافو یصف كفاك ( ۇغكلاو )
 نالوا. یواسم هدتل زنم و ردق هبهتنس رب "هک ردهتبسانعم اتهاو لغم هدنزو دوعق
 هدنزو لاعا رولک ءافک | یرلعخ روتلوا رببعت شاتکی هدیکرت ردن رابع ند هتسن

 هژفک و هوفکو هةفکو رک ذ اک هژافک اذه لاق هدننزو مارک رولک ءافک و

 ليو و فرص هلنوکس تكنافو یحف كفاك ( ًافکلا ) ثم یا «.وفکو هژفکو
 2 یهتسنربو هفرص اذا ثلاثا بابلا نم تک هاقک لاق رد هنساتعم كلبا

 هک یا هأفک لاقب یک كا یغاشا شاب ںیہرجت ردهنسانعم قماپق هنسرت وق

 تنو هرد یشاوم و هعج یا هافک لاقب ردهنسانعم قلوا عبا و هبلق و

 رد هنسانعم دیعب و د رط قعوقو تلحد اذا بعلا ق ملاپ انکا لاق ردهنسانعم

 لاق ردهتتتسانعم كهردنود زو بول وا مزې ندنعشد و هد ط اذا هافک لاق

 قاط ندي ساو هار دوخای ندلادتعا دحو اومزمنا و اوفرنصنا یا موقلا افك
 يربك كنءهرمه ( ءافک الا ) اوراج یا دصقلا نع موقلا افك لاقت ردهنسانعم
 هبلقو هک اذا ءانالا ًافک ۱ لاش ردهتسانعم قماپق هنسرت ییوق يزوب یهنسنرب

 |, لام اذا "یشلا ًافکا لاقي .ردهنسانعم قغاو كلبکا بودا ليم هفرط رو

 هلاما یا هافک | لاقب رد هنتسانعم هلاما قمردغ آو كلغا لئام هفرطرب یهتسنربو
 هافکا لاق یک كمريوح رشط جا ردهنسانعم تمریوح یتسر كەتت ربو

 4 ) هفاق نالوا هدن رعس تایا ماش هافکا هدنحالطصا ضو ر ع لها و هلق یا

 یرلبایعا

 ی ندنسهدام فک یناو لوا یانعم هام اذا االف فک لاق

 هبقآرم كتزوڪ یی هتسن رب :Es ذیس .اک ردقلوا یواسم هد زنیم و ردق :

۳ 



 وریپ و حبال هلییوکس كنيس و یحف كفاك ( ًاسکلا ) رولوا هیش هتسهلک یناز

 یکراطق یراوطو هعبت اذا ثلاثا بابلا نم ًانک هک لاق ردهنتسانعم قلوا

 اهقاس اذا تبادلا ًاسک لاقي رد هنسانعم كمروک بوروس هدندرآ كنب رب یرب
 موقلا انک لاق زد هنسانعم قلوا بلاغ هم رجآ هدنناب تموصخو یر تار ربا لع

 هب هه اذا فیسلاب ep لاق ردهنسانعم قمروا دات و دموصانا ف ماغ اذا

 كن هنسن رب هدننزو دوعق (ءوسکلاو ) هلیئوکس كنيس و ىع كفاك (ءوكلا )
 هرزوا یسافق یشک نالف راب عو رولک ءااسکا يج روند هندرآو هنسوریک
 . هافق لع حقو یا ابك تکا لاقیف رربد ا کر هدر كجد یدش ود

 لاق روند هرادقم ر و هک ولب ر ند هجک هلینوکس كنيسو یخف كفاك( "سکلا (

 هلیوکس كندمجم نش و ىعف كفاك ( ًاهكلا ) هنم ةعطق ىا ليللا نم سكرم
 رد هنس ا اا SIE راچ و راق راق یک ردا لکا روو رایخ یهنسن رب

 قلهمروافو قلبابکو هوحو ءاتقلالکا هلکا اذا ثلاثلابابلا نم اشک هافک لاش

 رد هنسانعم كليا یروقش وق بوروک نکیا درواق دوخا نكر دا نایرب یا

 اذا فيسلاب اشک لاق ردهنسانعم كمك بولاپ الحقو هرشق اذا *یشلا اشک لاق

 ًاشکو ًاشکو اهعماج اذا 3 را اےک لاش رد هنسانعم كليا عاجو هعطق و 4 زن

 نم ء هک لاقب وغاب قلوا 3 ی ک مولط ۾ هلکممک هغوج اعط نعشق

 هرزوا یرلکوب كنهبرقو كمولطو "التما اذا عبارلا بابلا نم اشكو ًاثک ماعطلا
 بولیحآ یراز هحا كازو جا ندنفب دلی وص یسه سس بو روق هل وا دم یسلاق

 ب ولب راد لاو هل رمد نم هتمدا تنا اذا ءاقلا یک لاقب ردهتسانعم كمرولب

 لاش ردهنسأانعم قلوا ضبقنم ب والتظلغ یس رد كلا لوقلع رد هنسانعم قمالتح

 )4 یشکلاو) هدننزو تک ( "یشکلا) ضبقت و اهدلح ظلغوا تققعت اذا هدب ا

 كنم ره ہھ ( ءاشک الا ) روند بیک نالوا لميک مولط ندم اعط ترک ا ریما

 لاقب ردهنسانعم كليا بابک دوخاب قمرواق ردق هجیوروق یا یدو همك

 قا غوص یغوبق كنهتسنرب هدننزو لعفت ( وشکتلا ) سی یتح هاوش اذا محلا اشک ا

 لتم هلکشک هغوح یاعط و نو هرس یا ًامکعف قلا ایک لاق ردهنسانعم ۱

 هدشزو باع( ءاشکوذ ) التما اذا ماعطلا نم ًاشکت لاق ردهنسانعم قالوا
 یا اشک هب لاش ردهنسانعم هصیش و بیع هلیعص كف ( :اهکلا ( ردعض وقرب

 هکر د هتسانعم كلعا تازاحم هدننزولاتق ( ءافکلاو ) هدننزولماعم ( هافانا

 ردهنسانعم تلئام قلوا دننامو لثم ه هنسنربو هازاج یا ءافکو ةافاعم "یملا ىلع |



 وص و یسهرت وص هدیکرت و ك زيت هر هدیسراف دک ردیا راج رح هدنن زو ءانق

 یک كفاك ( ًادکلا ) رونید هنعون یاب كن آ لوق ىلع ردنابت یرلکدید یسهعدرک

 بویادصای هرب هلغلاچ قوغوص ینالابب هدننزو دوعق ( ءودکلاو ) هلیوکس .كلادو
 بابلانم ؛ودک و !هدک "یدکو تبثلا ًادک لاش رد هنسانعم قموق یشیاب هحیوا

 بويق هلغلاق زسوص لوق ىلع ضرالا ىف هدبلف دربلا هیاصا اذا میارلاو ثلاثثا

 هدک و هتبن ًاطباف شطعلا هباصا اذا "یدکو تبلا ادک لاق كمكهك
 ًانک لاقب ردهتسانعم كليا در هرب وریک هن . نکیا شمقج هلقمروا قوغوص کا

 | هدتنزو هلعفت ( دن دئدکلا ) ضرالا ىف هدر اذا ثلامشا بابلا نم اهدک عرزلا دربلا

 هضرا لاوس ÇG ةئداكلا 1 هارک ینعع دئدکت ع رزلا دلا ًایک لاق رد هنسانعم هدک

 هلوا رروت مج ؟ :یابب راس و ینیکا هلسفمالوا ولتوقو ول هیام ۍغاربط هکرونید
 قوفغو یسس كىەغرق ها تعحف ) .دكلا ) تابالا حط یا ةئداک ضرا لاقت

 اهدک با لا "یدک لاق ردهنسانعم قلوا روا ی ک ردا خارفتساو ق هلغلوا

 3و قرب بتسلوقم رنو هرو هح قوب ۳ راص اذا عیارلا بابلا نم
 یصقاذا لقبلا "یدک لا ردهنسانعم قلوا هابتو انفو رودو بویفلیو هلغلوا

 لج زا ًادوک لاق ردهنسانعم ودع كلي هدننزو هلقوح ( ةادوکلا ) ثبخ
 هبهود كکرا نامزد هثلبا ظیلغ هدننزو وآدنس ( وادنکلا ) ادم اذا ةادوک

 نالوا كسکون و قیص ثاق تاق هدننزو ج رز هلا هثلثم یا ( "یثرکلا )روید

 هج رک هن انعم ضیلا ضيق روند هنفوبق تسوا كنهطروعو روشد هبا”

 ردتفل هد هلیحف كفاك لاه ( دتئرکلا ) رد نیبم هدنسهدام هکهت ردفلتم ضيق
 هدننزوهجرحد ( ةاثرکلا ) روند هنابن ناوارفو روک قشمراص هنیزب یربو قیص
 شک یا هربغ و هرعش اترك لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف e و

 ییعع 2ا8 کت لاق رو هتساتعم هان کاهدضزو جرحد ( ۱) مارو

EEا  LEEشوخ شلو لاك هدنزو اسنس ( ًاآرکلاو ) هدتنزو  

 ) "قرکلا) ج بیط یا ء ءای] کو ء ءاث رک سس لاقت روند هام خ هزات نی رشو

 ۱ وا رک ذ هک ردهنب رلانعم 9 کمد و حج رذ هاف

 تدبزا اذا ردقلا تأفرک لا ردهنسانعم كفلغک یزو هلغمالشب هنایلغ كالموح
 ًافرک لاقی ردهنسانعم قلوا طلتحم و یدنللوا رکذ یاب هانرک و یلغلت

 ا یدنلوا رکذ هکر دیفدا مو هدننزو زئرکت ( وفرکتلا ) اوطلتخا اذا موقلا
 هکر دیسا فا : ریش هلل رسک كناق و كۆك ( ا اک ییعع یا افکت

 هاش یسهویم رو ندن راعا هب داچ د وخای ردقح هلوا یاب كنشع هریک

 کنز

  و ه رک 3 :اتکلا ۳ یدتلوا ر 5 هکر د هتسانعم وأننک هدننزو ًافدنس

xrab < 

۱ 
7 
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 روند هاود یشردصوق هویقو ردش علوا ماغداو ب ا5 هواو ن ی 71

 فايف اف "قلا «آودلا یا ءویقلا تبرش لوقت
 ورکب ود هلکلیا فوخ ندهتسنر هدنزو هرز ( ةاکاکلا )  قاکلا لصف )

 ردهنسانعم عیحم كکربو نیجو صکت اذا لجرا اک اک لاقب ردهنسانعم كنود

 لاقت ردها رلانعم اک اک هدننزو لزلزت ( وک الا ) عبس اذا موسقلا اک اک لاقت
 LSE میگاذا موفلا اک اکت لاشو نحو صکت اذا نالف اک اکت

 ( ءاک اکلا ) یع اذا همالک یف لحرا اک ًاکت لا ردهنسانعم قعشالوط لد بواوا
 علاه نیج یا هاکاک هب لاقي ردهنساتعم علاه نیج قلزسنابط هدننزو لاسلس

 ولیو هصق هدننزو لهاجم ( "یک اکتلا ) رونید هلتلاح یسک بوحاق كنب ضواو

 وصو یسهروص هدنش زو هرع هللا هیقوف یا (:هاتکلا )اروند ه یشک رودو

 ناقنایط هدننزو وادنس ( وآتنکلا ) رددآ تاب رب هیش هنابن نانلوا ریبعت یس همد ک

 ددشلا ليلا هدارو هنشانعم دندش لج روئید ههود كک را دیدش و نهو

 ىلع هنسانعم هیعللا ثك رونید هبیشک وللاقص روکو قیص و ردطاغ یره

 هيلا میظعلا یا واتک لجر لاقب روند هبوللاقص مظتنمو لدتعمو شوخ لوق

 هن زود كيوص دوس هلییوکس كنهثلثم یانو یحف كفاك ( ًاعکلا ) امسطاوا اشکلا
 پابلا نم ًاثک نیللا ًاثك لاقب ردهنسانعم قلا فاص هدنتل آ دوس وص بوق

 بونلفکه رجحت نالوا هرزوا نایلغو هتح نم ءالا افصو ءااا قوف عفنرا اذا ثلاثا ٠

 رد هنسانعم قملآ فكن دهرجتو تدیزا یا ردقلا تأثک لاش ردهنسانعم كفلک وک
 یک کرک دوخاب قمقچ بورروا تاب ندر و اهدز ذخا اذا ردقلا اتك لاق
 ًافک لاقب ردهنسانعم قلوا قشمراص و روک و قیص بوازوا هلفلو اعو وشن
 نوزوا و روک و قوح لاقص كلذک فتلاو لاطو ظلغو فکوا علط اذآ تبا

 هدننزو هلعفت ( هدنکتلا ) ت رثكو تلاط اذا ةيعلا تانک لاق رد هنسانعم قلوا
 زافلوا لامعتسا هدردقو نیل هتک هکربد ۳ یدنلوا رک ذ هک رد هن انعم اک

 یخفكفاک ( اکلا ) یبتنا ردفلاحم هتغل دعا م ج رەت نکل یدلیا میت فلوم هح رک

 هرکصندقد روط بولو | عضو هباق هک روند هدبزو دوس ه۸نوطتس كنات و یعضو ۱

 هنب د هکرونید هنسهوافط لوق لع ردنرابع ندقیف ینیدوط نکراتیق دوخاب ۱

 تموسد ناک هو نکیا راق بولیاق وص ام نوا ناقح هن زول بویکوح ۱

 لج راک لاقب رد هنسانعم كم یماثکنانلوا رک ذ هدننزو لیعفت ( قکنلا ) یک |
 لاق رد هنسانعم قلوا ناوارفو قیصو نوزوا لافصو ةأةكلا لك ا اذا ۳ ۱

 قیص لاقص هدننزو هحرحد هل و ) اا ( ترک و تلاط اذا ةيعللا تاک

 :e (وآنکلا) ترثكو تلاطاذا ةيعللا تانک لاقب رد هنسانعقلوا ناوارفو نوزواو |



۳ 
 . EE CRتیم  aحج

 رددنو یافرجا هنرح تدتشا اذا لالا بابلا نم اهونق ییا انق
 تی يتسن رب هدنزو لیعقت (*يتا ) اه

 . قمایو لاقصو هت رج یا اثینقن هناتق لوقت ردهتسانعم كليا ىر رقبقو قعدازق

 اهدوس هلیبدح قمایو هی رق وق باضلناب اهدوسیا هل انقل اق رد هنسانعم

 ا یش هن هنسن رب رس كوو یعذ كفاق ( ًانقلا ) ردشلیا داربا هلیاونع

 ىة ك رو ءالاب هج نم اذا ثلاثلا بابلا نم ًانف نملا ًانق لاشه ردهتسانعم قعاق

 ردهتسانعم قلوا ثعاب هلقوس و لج هنلتف كهسکرب ییهسکرب دوخ ای كليا لتق

 عضو هیهتشاببا ینعی هتغابد یبیردو هلتق ىلع هلجوا هلتق اذا االف ًأنق لاقت

 قمایو لاقصو جاصو غابدلا ف قلا اذا دلللاأنق لاش ردهنضانعم كلبا
 كلواو اهدوس اذا ةیعللا ابق لاقب ردقمایو هبیزت-ق ییوق دارم هکر د هنسانعم
 هد هتشابنا یرد و تام اذا عیارلا بابلا نم اتق لجرلا "ینق لاش ردهنسانعم
 كنهزمه ( ءانقالا ) دف اذا دالا "ق لاق ردهنسسانعم قلوا هاب بویروج
 هاتقا لاق رد هنسانعم كلعا قوس و لج هلتق دوخای كليا لتق ییهسکرب هل رسک

 هلکمروک ینتقو بوردنلک | قوح هدهتشابنا ییردو هلتف ىلع هل وا لت یا
 هنلوب هتسنربو هندسفا یا دالا تأنقا لوقت ردهنتسانعم كلعا هابت بودیروح

 نتقا لوقت ردهنسانعم قلوا لباق و نکم لامعتسا و ذخا هلکلک هکلوناب بوریک
 هدنزو هبرشم ( ةأتقلا ) رددآ وص رب هدننزو باح“ ( ءانق ) یتنکما اذا *یشلا
 ( "قلا ) رونید هرب یزوق نیمروک شنوک هکرد هتسانعم هارقم ردتغل هلی كنوو

 غ رقتسایا اف يب لح را ءاق لا رد هنسانعم قصوفق هلبئوکس كنایو یصق كفاق
 هدهجرد لوش سابل وش ینعی میشم یا غصلا " یب بوث اذه لاو قوجا نام

 بارغ ( ءایقلا ) رتسا قمصوق ییایوب هک ابوک ندنسالتما لاک هک ردش وط هبایو
 هدافتسا ( :ءاقتسالا ) ءایقلا هذخا لاق روند هتلاح هصوق ردعا هدنزو

 ردهنسانعم قعصوق اقلطم هروک هنلاجا كفل وم هدننزو لعقت ( ویقلاو ) هدننزو

 لجرلا ءاقتسا لاقب رد هنسانعم قعصوق هلفلکتو لع هروک هننایب كحر اش نکل

 موعه ندنص ر حو قبش لاک هنحوز نواخرو ادماع دقوح یفام ج ر سا یا ًایشو

 تقلا و اهلعل تض رعت رارد ء1ا تأیقت هسلیا اقلا هنبرزوا یتسودذنک بودا

 لعق ( دکیقتلا ) رولوا شليا توهش غارفتسا هكا يوك ةنسانعم. هيلع اه سقت
 قت هل رسک كم زمه ( ةءاقالا ) ًایقتف ءاودلا هأيقلاقب ردهنسانعم قمردصوق هدننژو
 ) .ویقلاو ) هدشزو روبص ( ءویقلا ) هایق یعع ءاودلا ءاقا لاقي ردهنسانعم

 رشکلا يا ویقو هویق لجر لاق روند هیسک نالوا قوچ یسهعصوق هدننزو ودع
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 قاریط و هبا روماپ هوخاب قلوا هاو داف بولاصور قاب ند را
 ید اقف هک دعا رذ دنا قلق ندتیحالص هغمالتوا یشاوم غل وا هدول آ هاب

 تّرطم یا عبارلا بابلا نم أفق ضرالا تفق لاقی ردلیودقن كناق هک ران

 E هدننزو ءاقتفا ( ءافتقالا ) لقبلا لع بارلا عقب ناوادسفو اهنابت ریغتف

 ( ةءابقلاو ) هدننزو هجر ( الا ) هقتفا ینعع زرنا ًافتفا لاقب یدوا ناب هدنلع

 لیلذو ربقح و راوخ هي وکس كيمو یرسکو مضت تفاف ( ةااو ) هدننزو هام
 رکو ردرلتهح هرظنمو مادنا و هثح هک نوسلوا یرهاظ ك رک ردهنسانعم قلوا
 ةهاقو ةافو ةءاقو أَ ژقو لحرا اف لاق ردیلباقم تعفرو ترع هکنوسلوا یونعم
 لو راوخ دزو رعما ( "سینا ) رقتضو لد اذا ست

 لا كفا زوک ءاقو :دننزو لابج رولک ءاف یخ روند هتک نا
 هدنن زو منم ( ًاقلاو ) هلاه ( ( :ءوشاو ) دننزو دوعق ( ءوشا ) هدننزو لاخر

 كمروس بوللواط راوط هدننزو باح“ ( ًاقلاو ) هدننزو هباعم ( ءءاشاو )

 اذا ثلالا بابلا نم ءاقو ةءاقو قو :«وقوا ءوق هیشالا تأف لاش رد هنسانعم
 نمس هک رد هنسانعم كليا تماقا هدناکم ول راچ و ولتوا یشاوم و باود و تنس

 لح ریو تنععف هیصلت هب تساقا یا ناکلا لبالا تأق لاق ردبس هننراتوقو

 ىضف كفاق ( هأمقلا ) ةقفاو 151 نکا لاق رد هنسانعم قمار بو وا هجازم

 كلا لک و رهق ا ها وا ES ر زو بلاف هسک رب ها ثكيمو

 راوط هل ردك كنممه ( ءاهالا ) هعق اذا ثلالا بابلا نم أف ها لاقي ردهخسانعم
 لیلذت یهسکریو تنم اذا ةيشاملا تءاقا لاقب ا كم زوم: بول وا
 دوخاپ هددنسپ رو هلذاوهرغص یا ها لاق زدەنسانعم كليا راسكاخو ربقح و

 ناكا ها لاقب ردهنسانعم كمر و تیغ o شوخ هعبط هنسن هدیدات

 موقلا اقا لاق ردهنسانعم قلوا E بوروع یراراوط كنهسک رو هبا ی

 ناروا شنوک-الضا اک ۱ هکر وتیاد درب لو هدننژو مرد ( ءاملا ) مهلبا تنعس اذا ٠

 رد هنسانعم تحارو بصخو هافر قللوو قلزوحاو رونلوا رببعت یزوف هدیکرت
 هدننزوهم رحم ( :ومقلاو ) هدنزو هب رشم ( أملا ) ردتغل هد هلي كفاق هدانعم وب

 هدننزو هلعافم ( ةاماقلا ) یک هأق روید هرب یزوق نایما غوا شوک هدرنوب
 IR دقفاوام یا ناکلا هأماقام لاش ردهنسانمم تقفاوم ق وأ
 ینسهدیرک كئيشرب هدننزو لعفت (ۇقتلا ) ردروهشم عاشرب هني نو رع ردنداعسا

 اذا *یشلا اتت لاقي رونلوا ريبعت قاردنروا کردن و ا رابتخاو ڌخا
 افت لاقت رد هنسانعم كلبا تماقا هدنآ هلك قفاوم ةجارم لعرو هرایخ ذأ
 ین یه رق سم یو دو ( ءونقلا ) هب ماقاف هقفاو اذا ناکا
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 لوكس كنافو یحف كفاق ( ًافقلا ) هيسح اوسخسا یا هوحوزپ نا هنم اواطقت |

TEESرد هيف رمش دارقا هکیدتنا یرشعزو ردشفلوا جو  

 E حراش و یک ینیدلو | رق یاتخ كرهط, هک هتن رولوب ماتخ هيا رانا تایا
 لاق هتم و ردرلیورو قاوفو روحو بیلاسا و قرط دارم ندنساحاو عاونا
 مركم (ءرقم ) هلاسو هتقب رطو هبولسا ىلع یا رعشلا كاذ ءرق ىلع رعشلا اذه

 00 ندند ردراو :یدعم قیقع هدنبار هک رد هدلب و هدنع هدننزو

 ردشایا طبض هلیحف كيم یلک نیا رد رلپوسنم اک ١ تعاج نانلوا قالطا نوبءرقم

 زاجلها ءابولا یا :ءرقلا نم كله لاق روید هیابوو نوعاط ا رک كفاق (:«رقلا)
 دوخای بولوا لما كنهود یثید ( ءارقتسالا ) رلرید هرق بودا كرت ییهزمه
 كلا كاما و كرت نعش أ اكآ هود كکرا نوسحما كليا نقی و قیقحم یتغیدنوا

 ید والا تعقلا رظنل اهکراب اذا ةقانلا لج لا ارقتسا لاقب رد هنتسانعم
 رولوا شلیا ریرقنو عج هدنلص بويعا جارخا یتسینم لج هک بوک ردندتسانعم

 ندتسانعم عج یخد یراربیعت ءارقتسا كفلوم هنسانعم ءاصقتماو عبتب هکرید حراش
 تآرقدوخاب عج یندارفا عیج كئيش ینیدردشارا هک ایوک ردندنسانعم تأرق دوا

 راعثا بارع هدننزو ج ربز هلا همجم داض ( * یضرقلا )رول وا ردیا بلط یلیا

 ید رقم وا رفصا ند ا رفعز نع عی ندسرو یکیچ ردب دآ رس رب ند هیدای

 لحم یرلازجا هلک ریپ بوروج هبرقو مولط هلنیتعف ( ءاضقلا ) هیاه ردهتضرق
 هدرب كاتع هدیدم تدم ردهنسانعم تلکود ریاص رباص قره وا هزیر هزبر بولوا

 تفاجتو نفعو دسف اذا عبارلا بابلا نم ًاضق ءاقسلا "یضق لاقب یک بو شلاق

 پولوس یرلفارطا و یرلقابق بورا ربق هلغلوا هاب بوزآ هلسس تلع زوک و
 ترجا اذا نععلا تئضق لاقن رونلوا ربعت قلوا ليش ۲7 لوا تن

 دوخای قلواهرا هراب بویکسا یسهلوقم ناغرواو پیاو تدسفو اقام تخرنساو
 "یضق لاق رد هنسانعم كع رەب بو روح هل نوفدم دل [ قارمط هدیدم تدع

 داعم ءءاضقو هلتیتحف ًاضقو كتمف ضرالا ىف هتفد لاطوا عطقتو قلخا اذا لبطا

 هبسح "یضق لاق ردهنسانعم قلوا بویعمو دساف ينو بسح كنهسکرب هدننزو

 اس وبوس كداض و یعضو ىحف كفاق ( ةئضقل ۱۱ ) دسف یا :ءاضقو اضق

 تلاح نالوا ثعا هغل وا ولنیع هد وص رود هداسقو تيع نالوا هدست و

 لداض و ىحف كفاق ( ًاضقلا ) داسفو بيع یا ةأضق هبسح ىف لاقب رد هیصیقت
 هلک | اذا مبارلا بابلا ن ی انص * یشلا ؛یضق لاق رد هنساتعم كلعا لکا هلیئوکس

 ( وضقتلا ) هحطا یا هاضقا لاقت ردهنسانعم كمرح هی رك كنممه ( ءاضقالا )

 لاش رد هنسانعم كلا دع سیسخ و قعلا ییتسنو بسح كنهسکرب هدشزو لعق
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 :ولتم یاادیرقنو ءو رقم هغي لاق رود هیهفبع و روطس ا ۳
 قموقواسرد هلا یشکرب هدننزو لاتق (ءآرقلاو ) هدننزو هلعافم ( ةاراقلا )
 ربعت قمشیوقوا هدک انشا ردیلاغ یلاعتسا هددحاو نکل ردهنسانعم هسرادم

 لزوک والت هدننزو ناتک ( ءارقلا ) هسراد یا ءارقو ةأراقم هآراف لا روئلوا

 یل هوا ردنا تارک هرزوآ لير و دیو هک هشانعم:ارقلا نفخ ۱
 ةأرةلا نسلا یا ءارق وه لاق ردقوب ىج قرەلوا رسکم كنو رولک نارق

 رولک نوارف ییج روند همدآ اسرابو حاصو دبعتمو كسا هدنزو نامر (۰رقلا )
 4 یشک دیا و دهاز هد رلنو ) "یرفتلاو *یراقلا ( هدننزو ربث ابد رولک "یرا رقو

 هدننزو لضفت ( ورقتلا ) دبعتم كسان یا یرقنمو "یرافو ءا رق لحر لاق رونید

 تعاط و هقفن اذا لجرلا ًارقت لاش ردهنسانعم قلوا هیقف بوت رکوا تعیرش ع

 هلی و ىف كفاق ( ءرقلا ) كسنتیا نالف ًارقت لاقب رد هنسانعم كشرود هتدابعو

 لند طح ره رهطو ردتلاح قلوا رسزاع درلن واخ رکن ی دعا ضیح

 كفلوم ردنددادضا. هلتهحو رولوا رعت كلک او قلزسزام ردتاغ قلوا اب
 ۵ رهط هاکو كضيح هاک هک ردیسا كتقو یظفل ءرق لصا هروک هننای هدراس

 ردیعسا كلوخد هضیح ندرهط ةقيفلا ف ءرق هکلب هکرید حراش رولوا قرظ
 قالتطا هدهنیرب ره ةدح ىلع هلغلوا مسا عماج یضیح بقعتم ینآو یرهط سپ

 رد رهاظ مد تیعج هدضیح ردظ ولم یسانعم تیعج هدنر ره ار ز ید لوا

 یا [ ءورف ةئالث نهسفناب نصب زنی ] یلاعت هلوقف رولوا عت هدندب مد هد رهطو

 رهط یفاش و ضیح مظعا ماما هلنهح و ضیطا ىلا رهطلا نم لوخد ثالث "

 هک ردهنسانعم هیفاق و ردهنسانعم نامزو تقو ءرقو یبنا یدلیا ذخا یتسانعم

 رده ريغ ردموسیم هلیاونع هبقاعلاو هدهخسن شضم ردنرابع ندنرخآ كت

 رولک ءرقاو هلی كفاق رولک ءورقو هدننزو لاجا رولک ءارقا یجج كنسهک ءرقو
 هورق هدنعج كنالوا هنسانعم رهط نوجا ریو قرف لوق ىلع هدنزو سلفا

 نا هک رد زنم رونید ءرقا هدنعج كنالوا هنسانعم ضیح و هلیط كفاق روند

 تدم هک ردنوتاخ لوش هدننزو هیظعم ( هارفلا ) ردشلیا فیت ییآت لوق ماه
 ج وزن ندیکپ کا هللوا راظتنا و كاما نوعا خر ءارتتسا لا اضقا یضیح
 اذا ةأرقم یه لاق رداکد زاج جوزت هفدلوا یضقنم یدع ارز هیلیا بئرت

 روک ذم هحو قولا هدننزو لیعفت ( یرقتلا ) اروا اتضقنا ام طش تناک
 تثرق لاقب ردهنسانعمهكلبا لاساو فیقو ردق هحجاوا یضقنم یندع هرژوآ
 كنه ( ءارقالا ) ابتدع تضقنا یتح ۰ارهتسالل تسرح اذا لوهجلا ءانب ىلع ةأر

 بیرقنع كنسهلک ءرق رووا قالطا هنساحا و عاونا كندموظنم و رعش ل |

 1 ۱ لوا ,
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E :ا نیما لیربج  

 دولآ لوسر رجح هةمب اا كلبا عض و عج ردردصم بن ناجر |

 ۱ ۱ | صصق د وخ اب نوهکیدلیا خط عج یرلهروس a ی هدد باتک نالوا #

 | حاج ییرش او هر كمولع میج دوخای ینالاح يک دیعوو دعوو ینو ماو
 ]| هدننو هباتک ( ةارقلاو ) هلی وکس كنارو یحف تفاق ) ءرقلا ) ل روج*:دل وا

 | ار هأارق و هآ رق لاق رد هنسانعم توالت قموقوا هدننزو ناجحر 1 نآ رقلاو )

 ۳ ۱ هتک ردمآرق ی *یراف وهف د الت ادا ثلادلاو لوالا بابلا نم آرقو :ءارقو

 | ارق و رد وراق ماس ر ٣ک رل EY رد رلرسکم عج رلنو یک لاذع ردءا رقو یک

 | »رق و هنسانعم یدلیا غالبا مالس و A اال هتسک الف رلربد م السلا هلع

 1 نیهتسنرب و تلج اذا ةقانلا تأرق لاقب رد هنسانعم قلوا 2 نآرقو 3
 ۱ عضو هعج ادا "یغلا ارق لاق رد هنس انعم كلبا قاطاو مض هنبرب یرب بوردکر ب 13

e 24 ۴15 ۰ ۹ 2  

 زا هدننزو لاعتفا ( ءارعقالا ) تدلو اذا لمالا تأرق لا ردهنسانعم قمروغوطو 9

 أ كاره ( ءارقالا ) ءالت ادا باتکلا ارتقا لاق رد هنتسانعم قموقوا یندو 3

  ددهتسانعمكلءا مالس غالبا هیسک رو اا هنأرقا لوقت ردهنسانعم قققوا هبرسنک 3
 | كچید یدلیا غالبا مالس الال | ضعبلا دنعو هاي هفلبا یا مالسلا ها رقا لا ۳

E 3۱۳۳ ار هیوتکم یال کاو رود مالسا هيلع أرق  

 نالف لج یالس ارقا لوقت ساسالا ف حراشلا لاقو ردنددبزم هکرلرید مالسلا 9
 قلوا كاب ندضیح و ثكمروک ضیح نونا ۲ رقا و مالسلا ىم ارقا لاق الو 5
 ا جاد ارا تاقا لاق ردذوحأام ندی :یاتعم هک رددت لاو 3

E 1۰  

 لاقش رد هنسانعم قلوا رارق رب ینم هداویح جحر و ترهط اذا ءارلا تارقا و

 یرللپ مسوم رد هنسانعم كسا هدنتفو ليو اهجر ىف ءالا رتتسا اذا هقاتلا تارقا

 ورکو رولک هدهتیسانعم تقو ارق اریز امتقول تبه اذا حایرلا تأرقا لاقب یک

 FR لاقي ردهنسانعم قلوا بيرقو حجر اذا هرفس نم ارقا لاقت ردهنسانعم كعود

 1 هکوصو اهرخا اذا هتحاح ارقا لاقي ردهنسانعم كليا ربخأتو اند اذا كرما ارقا
 زا ردهنسانعم قاب زدلیو زهبسا اذا لحرلا ارقا لاق رد هنسانعم راسا قلاق

  STEENو . 7 3 u eیو و ۳

 ا
۳ #9 dê hir 1 
 هنع ارقا لاقي ردهنسانعم قلوا فرصنم ندهنسنربو باغ اذا مجلا ارقا لاق ی
 نقل لا اقا لاق ون هتسبماتعم یلوا تكنو دا و فنا ایا <

 إإإ هدنزو هيمرم ( هبرقلاو ) هلیسهدش كواو ( ةورقملاو ) هدننزو هبوتکم ( (
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 [ خم ىلع ءافم ضو ال ] ثیدطا هنفو روند هیسک ندا قو مح# ییهدلب رب لا | ۱ 3

 زمهلوا یلاو و ربما هرزوا مارک با داوس لها یمی رع لع لوم مژیال یا
 هلیاونع نیلیال ثیدح وبشا هده اې ردیرلنف ثما رک باحتا داوس لها ارز ۰

 دوای بت ةادا یکی راهلک "یهایو * یشاب هب وک كئايو یحف كناف ( "قاي )ردتشم
 هدنن زو ه2 افلا ) دحاو ىن لام 7 یشایو لام "یاب لوقت ردتمادن و نیما و

 هءاج لاق ردهنسانعم نیحو تقو هیفو ردص وص هزاج ردش وقرب هیش جش وظ ۱

 ردهنسانعم بقعو ربا هل دم و سسک كنافو یف كنا ) ةفتلا ) نيح دعب یا يف دعب

 یدربک قرهصاب ینیزبا ینعب هبقعو هرثا لع یا نالف ةيفت لع نالف لغد لاش
 رد هدننزو هلیعف ردهدناز ءا ردندنسهدام "ین هفت وبشا هروک هه كحراش

 ردكم د قلاص هکلوک انعم لصا ردشفلوا دم ءا بولوا هدننزو هلعفن دوخاب

 را ندنشدل وا شلاص نیس 9 رک هک ایوک هرز وا مدآ نالوا .دنکوا

  یدلوا لمعتس هدنسانعم بقع و 1

 ندناوصا كن راهغرق نا قاع هدننزو لاسلس ( ءافأقلا )  فاقلا لصف ۸

 هطاحا ګا هطروعو رونید هنضای كندطروع هدنن ز و ج رز ( "یعقلا ) ردهباکح ۱

 لک | لینوکس كنو نع كفاق ( ًابقلا ) هنسانعم ق رونید هراز ها ندا
 وص قوح و هلكا اذا ثلاثلا بابلا نم ايق ماعطلا ًابق لاق ردهنسانعم كليا

 تایآ وین هک ردقلث وا عونرب هدننزو هباعس ( ةبقلاو) هدننزو هرج ( ةابقلا ) هم

 و یر كك فاق ( ءاتقلا ) ردنا یعر

 هکر بد حراش رونید هرایخ نقلا دنعو درد ام رونلوا ریبعت رو
 كنءزمه ( *اتقالا ) یدلیا مدقت ینآ ید فلژم هکتن ردقلوا رو نالوا جدا

 ءاققلا هب رثک اذا ناکلا اقا لاق ردهنسانعم قنوا قوح ءائق هدر رب هلک

 (ةوثقملاو ) هلیحف كنا و كم ( ةعقلا ) ءاغقلا مهدنع رثك اذا موقلا ایفا لاو

 قلرایخ و قاروح هک روند هتناتس رایخ 10 روغ ردناکم مسا هلیعض كات

 دیو یوحد و روند هیشک نالوا ادغدب هدننزو ولعنف ) وأدنقلا روللوا رعیعت

 زد: غفور عف هد دشت ك مملعم یا و

 بولوا كوپ یشاب و زوشند هرود و جایوط ولهد وک نلاقو روند هیسک بشه

 روند هیسک یحاص مادقاو تأرحو روند هیسک نالوا هروجو هدرخ یسهثح |

 نالوا نیک یو فیفخ و رونید هیسک نالوا ددشو ت٥ یشاب هصق قوی و |

 ردهرلانعم وب ید هوادنف هل اه روند ههنسن نیتمو بلص و روشد هیسک ناوق لی 1

Ndهنهو یرهولا رصن وا وأدنق لج لاش رونلتفص یمسق هود هلا رانو یرثک |  
aS EEE : 

 التما یا بارلا نم ابق لاقب ردهنسانغم قلوط بوشیش یک مولط نکا

 س
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 روئلوا قالطا "فو لظ کا هلوا لصاح غنوا لئاز س عاعش ندنآ ۳

 | اذهلو رووا قالطا لظ نامه اکا هینوا كاشنوک امدقم یرب هک هکلوک لوشو
 | عولط لظ هکیدد تیکسلا ناو سعشا مسني "قلاو لضلا حنت سعشلا لیق

 لاو " ف هد هیهقف بتک سب رولوا هرکصتدلاوز * قو رول وا 2 هلاوز ندنښش

 زاس لصالاف لظ ظفل هکردو لوق ئرشعزو رولوا لوج هدیرج یریبت
 ری هدعب رووا قالطا ههکلوک نالوا عقاو هدناقوا عیج هلغلوا هنساتعم

 عجار هکلوک لاوزلادعبو بولوا هنتسانعم عوجر "و هلاوزلا لبق یلظ نوجا
 رویم قالطا هلغلوا ردصم لصالاق یسهلک قو رلیدلیا صين اکا هلغلوا
 ردشخ وا فیفح هدع ه دن زو دیس یدا "یف ییصا دوخاب رولوا نوحا هغلابم

 "قو هلیعح كناف رولک ءویقو رولک ءایفا يج كنطفل "قو ىهتنا یک تیهو تیم
 دوخاب نوحم| یعوجر هنفرط مالسا روتلوا قالطا هنلام تهنغ نا ندرافک
 هرج لام و هينغلا یا "یا لات لاق ردینبم هببشت هلئاز لظ ی یوید ماطح

 هتسانعم ربط ةعيطة رونللوا قالطا هنسیروس شوقو روللوا قالطا هیجارخو
 هعاطلا یا عجرت یا [هلارماىلا "قت یتح] یلاعت لاقهنسانعم ع وجر رولوا ردصمو

 یس هک یلوم هداروب ةأرمالا ىلا عجرو هنیع نع رفک یا هنأ رمانم یلولا ءاف لاقیو
 كلبا ني هرزوا كمالیا نابرق هن هج وز ءالیاو ردلعافیس|ندنظفل ءالبا هدنن ز و یطعم

 نوتغو لوخ اذا لطظلا ءافلاقش ردهنسانعم قارصناو لوح ین قو رد هنسأتعم

 ۱ أ هلیحف كنايو كيم ( ةأیفلا ) (رتتغاو امتذخ | یا ةينغلا تشف لوقت ردهنسانعم قلآ

 راد هیاس تلدکل وك ردناکم منا نوع تا ق رد هویقم هک ر دخل هدالیص كنابو

 غ وجر هدرلن و هلرسک كناف ( ةتبفلاو ) هلیخف كناف ( ةتيفلا ) روید هرب نالوا
 كليا عوحر هدننزو هماقا ( :ءافالا ) ردعوت هاتو هرم ءانب ا رهاظ ردهتسانعم

 قلق تونغو ف همالسا لها یرافک لامو مجد یا لظلا ءافا لاقب رد هنسانعم
 هدافتسا ( ةءافتسالا ) یلاسف هلعح یا رافکلا لام ىلع هللا ءافا لوقت ردهدسانعم
 "یه یرافک لامرو عجد اذا ءافتسا لاقب رد هنسانعم كلا عوجر یدوب هدننزو

 ) "دعفلا ( اف هبذخ۲ یا لالا تافتسا لوق رد هنسانعم قلآ هل تهج تهنغو

 عجارتم م و کن کو هدنباب نواعتو دضاعت ردهنسانعم هوزک و هفناط هدنزو هعج

 فرح ءاه هدنزو حیف : هدم و رسک كناف یدیا " ف ىلضا كنو و نوح رلقدل وا

 تأیف و ءرزوا ذوذش رولک نژبف چ ږهټ وم ند هطقاس ءاي نالوا هک طسو
 كيع ( ءاقلا ) ةغناط ىا ر مرزوا سایق هدننزو تایش رولک
 | یسهالب کرونلوا قالطا هپیسک لوم رول وهفع مسا ندءءافا هلیدم كفلاو یمخ
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 هدنتسوا ییرو كدلو هک رد رد هقفو رپ دوخاب راردا ندنشا ددلو بوتح

 ولباقن قحوح رلنداف ها رولوا اله بولاکو دلو رلهسلبا فرطرب رکا دولوا
 هروقح هنا قلخ دلنوکس كفاقو یعذ كناف "قفو ررای شيا ود یدغوط

 هدیکرت رولوا حت وص هدنآ بولوا هد رار كب ضعبو هد ابقو هد رگ الپ رود
 هکر دهقان لوش هدننزو یرکس ( یأقفلا فا مض ومرپ "قفو روئلوا رببعت فاق

 هود ندا تباصا هک ردتلعرب صوص 9 هوتح و هلوا شماغوا هلع هوقح

 اضعب و رولیراب بولوا عفتنم قو عو م هکرولوا هاکو رولوا عطقنم ند رعبو لو
 ناو و دن هدتشزو زما ( "غفلا ) دوق ندنرب یسهنکشا ندنخافتا تدش

 روند هدرو نم ضر هنیعع "قفو رونید ه هود كکرا شماغوا هتلع هوق

 روند هروقح هع وا قلخ نالوا هدرا رب كىو هد رايق ضع هک زد هس چ "قفو

 یسهل وقم زودکشمو جارسو ی وا هدننزو لاعتفا ( ءاقتفالا ) رولیک ربا وص 9

 نانلوا عضو هنیررب شکید ولفرط ییا نوجا قلوا مکحو نینم نک رکید هتسنرپ

 كکچ ید شکیدرب ندنرزوا بودا عضو ید هحرارب هنفلارا یرلهچ راپ نیشیم
 یرخا ةيلك نتیلکلا نيب لعحو هيلع داعا اذا زرلنا ًاقتفا لاق رد هنسانعم
 نوح رلک دتبا قشییمز هنسانعمهبدوا رونلواقالطا هرلهرد هدنزو هتد ( ةتقفملا )

 ییهنسنرب هلیوکس كمالو یحف كناف ( "الفلا ) رونلوا قالطا هیهردرب "قفم سو
 هدسفا اذا ثلالا بابلا نم الف الف لاقب ردهنسانعم كلبا هاب بوریو هداسف
 ( ًانفلا ) ةرثك ىا ًانفوذ لام لاق رد هنسانعم ترک قلقوح هلنبتصف ( افلا )

 هعاج یا منع "نف ءاچ لاق رد هنسانعم تعاجو هو رک لینوکس كنونو یف كناف
 یلشنوک هلکعرو نده رکص بولوا كلشنوک ادتا هلی وکس كنایو یحف كاف ( قلا (

 ع وحر ضرالا اک هک ربد حراش روند ههکلوک ندا هلازاو ےن 1

 رلیدتا قالطا هیکل وک نالوا هرکصندلاوز قیقح لها هلتسانم و ردردصم هنساتعم
 رلیدلیا صیصخع هيكل وك نالوا لاوزلا لبق لظو نوجما یعحر هباجر دیار
 سپ رایدلیا قالطا هب هکلوک نالوا هدناقوا عیج هلغلوا هنسانعم زس لظ راضعب
 ا اا رد ور ها یتح رولوا عا ندم وهفم ET کو

 عوحر اف ردکعءد ۶ درسا للخق نالوا و ر دطاغ یلوق ةرحألا * ف

 قالطا هب هکل وک نود هتفرط قرشم هرکصندسش لاوز هلغلوا دوخ او .ندنسانعف

 هبهکلوک ندا رتس یکلدنوک اقلطم هلغلوا ذوخأم ندنسانعم ریس لظو یدنلوا
 الصا كرکو ردشلوا هکلوک بودبا زنس ,نکیا شنوک امدقم درک ردشغلوا قالطا

 یند هلیلداوس یتح روناوا ربت عیوق یی هکل وک اعاد بویلوا فلشن وک

 ندنموهفم "ف كاظ هد راصب فلژمو یهتنا رووا قالطا ضرالا لظو لیلا لظ
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 || هدننزو لعافت ( وطافتلا ) رد هتسانعم سطفا رونید هبیشک ییئورب ناو یصیو | ۱
 ندسعاقتو لوق ىلع ردهنسانعع سعاقن كم ربک یرحنا هقرا بوقح رشط سکوک | "
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  ۱ندهر ول زع یانعم نتف ًاظفو رونید هتلاح قلرونق نالوا هلهح و قبقح ه رشط 3

 || ج رخو هرهظ لخد اذا عبارلا بابلا نم ًاطف لحراا "یطف لاقت رولوا ردصع |

 . سطف اذا لج رلا *"یطف لاقب یک سطف رد هتسانعم قلوا لنورب یصی ًاطفو هردص |[ ۷

 | زا روك یزوک لوق ىلع قمراقح هلغت وا ای هلکع رود بوروا دوخای كمشد بویص

 ند الص هتک | یشاومو باود دل وا قاربط زوو هدول آ ندنوص لیسای

 هدتشاب كدلو ندا دل و کی هک ردیرد یرلک دد یعاس نالخواندخو عن

 ۱ رونیدهرونق نالوا نت ۹ کوک بوریک یس هقرا هدنزو رجا ( ًاطفالا ) |

 ردهنساتعم رخأت كل ورکو هنم دشاوا سعاقت اذا لح رلا اطاق لاقش رولوا دشا
 لاش رد هتسانعم كعود ورک هلتع رهو رسک ندشاوصو رخأت اذا هنع ًاطافت لاقب
 كنمزمه ( ءاطفالا ) منع عجرو سکنا اذا ماع لجام دعب منع نالف ًاطافت
 . رد هتسانعم كليا عاج قوحو دیعطا یا ءاطفا لاق رد ةنسانعم كلا ماعطا هریک

 | ردهتسانعم قلوا یوخدب نکیا یوضشوخ و اریشک اعاج عءاج اذا لجرلا ًاطفا لاقب
 ¥ زا بولوا ناوارف ینلانمو لام كن هكربو نسح دعب هقلح "اس اذا نالف ًاطفا لاقي

 | اا ( اقفلا ) هلاح تعستا اذا لج رلا ًاطفل لاق ردهنسانعم قلوا ىحاص ناماسو تور

 4 یتس هلوقم نابحو هحیویس ندا روهظ هدند و یزوک هلی وکس كفاقو یتحف كناف

 َِ اهرسک اذا ثلاثلا بایلا نم ًاقف اهوحو ةرثلاو نعلا ًاقف لاقن رد هنسانعم كأ
 | | اف هدرپ كد یدلیا نیکست یبضغو مثخ كنالف هسک نالفو اهقحوا اهعلقوا
 یتدو هدننزو هلعش ( ةئقفتلا ) هبصق بهذا یا هب رظان ًاقف لاقت رربد هب رظات

 لاعشا ) ءاقفنالا ) اهأقف ییعع هئن نعلا اقف لاق رد هنساتعم اف قم رقح زوک

 رد هنسانعم كلسد يو هرایو ق قح زوک هدننزو لعفت ( وقفتلاو )هدننزو

 ندرومی یفتتق تاب راسو راج هدننزو دوعق ( ءوقفلا ) ًاقفتو ًاققناف اهاتف لاقب

 ملا اهلک ًاتالف لیسلاو رطلا ارب اذا ءوقف یمعلا تقف لاق ردهنسانعم قملاق

 ا یدک هکر دابن یلقجلق یرلکدد یسپ یس كايص هدننزو لج یو

 (ةآقفلاو ) هدنزو هعرج ( ةأقفلاو ) هلیوکس كفاقو یعف كناف ( "تفلا ) روتلوا

 ءایاس هلسک كفا ( ءایقافلاو ) هلاعف ( ةاقفلاو ) هدننزو هزمه هلی كاف

 سس مشت

 بوقج
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 ید كمد ردلکد لصاحت هدءراس"ط ترک نالوا ناو لاو

 رونید هبهنسن بیغو بی هکردتغل هدنظفل یرف هدننزو ریما ( "یرفلا ) ردلقم
 هدنم هلند ( ءرف ) ردم وسره ید هدنناب لتعم واو یرف یا "یرف ما لاق

 كلءرار بوت رب یسابل هلی وکس كنیس و یصف كناف ( الا ) ردیدآ هرزجرب
 قمروا هبهقرا هلکنکدو هقشاذا ثلاثلا بابلا نم ًاسف بوللا ًاسف لاقب ردهتسانعم

 ًاسف لاش ردهنساتعم كلغا عنمو اصعلاب هرهظ برض اذا انالف اف لاق ردهنسانعم
 لاقب ردهتسانعم قمت رب یشابل دون هدننزو لیعقت ( "یسفتلا ) هعنم اذا هنع االف

 لاقي رد هتسانعف قلترب سابل ه دنزو لعق ( وفا ) هقش اذآ است بوق 9
 لاق رد هتسانعم قمروا هلکنکد هنسهقرا كندسکرو ققشن یا اسقف تا ا
 قلوا لماشو ماع بولیاب هسان تلعو ضرم رو اصعلاب هرهظ ب رو یا هاش

 هقرا بوقح سکو ک هلنیتعف ( ًاسفلا ) رشتا اذا ضرلا ميف ًاسفتلاق رد هتسانعم

 هلکبوکو ققج سکوک لوق لع ردهنسانعم خ رب قلوا رونق هلیهحو قلوا هرجا
 هک ایوک هدنتلاح یم دوخاب قلوا خاموطو یرمو یضوط هفرطرب یسارا قیساق
 هدقدر ووا دوخا قلوا ررو قرهیقلاح یک رردنود بورو هباج کیا ییدعقم

 هلکم ریک هنبرلارا قایق یا یراکک لب د وخای قلوا رداق هلتقشمو تجز همايق
 اذا عبارلا بابلا نم اسف لجرلا "یسف لاقي ردهنسانعم قلوا كکوحو قصاب هقرا

 روتید هبیثک نالوا هرزوا تفص نانلوا کد هدننزو ما( ) ایفا نوک
 یشم اذا یذلاوا هتلتخ تأتنو هردص ج رخ یذلاوا خ زا یا ًاسفا لحر لاق

 ف هبلص لخد نموا دهجمالا موتی نا عیطتسیال دعق اذا نموا هتسا مجوب هناك

 رزوب قرهیقلاچ بور دنود برد هکردهسک لوش هدننزو لوهج [ ) هک لو

 كناف ( "شفلا ) مشتنا اذا ضرلا مم ًاشفن لاقي رد هنسانعم قلوا لماش بولیای
 بابلانم اشف لحرلا اشف لاق ردهنسانعموهزو رف قفلولوا هلن وکس كنیش و یک

 مظعتو دابکتسا كفو هکر هل رسک كمر ( ًاشفالا ) رضف اذآ ثلاقلا

 هدننزو لعنت (وشفتلا ) مظعتو رمكتسا اذا ًااشفا لجرلا ًاففا لاقي رد هنساتعم

 رخ« اذا هبأشفت لاقب رد هنسانعم كلعا انیتساو لره بول [ دفلهرخ-م ی هسکرب
 لوقت رد هنسانعم كلءا ماعطا ه دننزو مارک | هللا همم داض ( ءاضفالا ) هنم

 ( ًاطفلا ) ردقلوا ءاضقا هلفاق نالوا باوص هدهداموب ضهبلا دنع هتمعطا یا هًاضفا

 یاح ًاطحو ردفدارم ه دنرلانعم میج هدنسس هک اطح هلیئوکس كناطو یحتف كنا
 | هأطح یا ثلاثلا پابلا نم ًاطف هأطف لاق یدنلوا رک ذ هدنمقوم هک دن ردملبا رم
 : "یشا ًأطف لاقب ردهنسانعم,كلبا شاخثخ درخ و قغافوا یهتسنرب ًاظفو اهیاعم ق |



۳ 

BR E EH 
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 انا نیللا اعف لاق A قعشغوص نت مری بیر هدنزوب ۱

 رو هلعاقم ( ةأجاغملا ) اهعماج اذا ثلاشلا بابلا نم اج هارلا أج لاق
۱ 

 . رد هتسانعم قلوا باب یو هدنامو رق بولیرو هل رسک کنم ھه[ ءاثفالا) علیشو دیز

 1 رطآ افا لاقش رد هنسانعم قلو تنش وک هنسن رب , و فو ايعا ادا لحرلا افا لاقت

 4 نوجا كقلرت یهتسحو ماقا اذا ناکا ًاقفا لاق EA كلا تماقاو سا

 ا .رزوا راشاط لوا یهتسخ هدعب بوبرسوص هنرارزوا هرکصندقد رد رمق یراشاط

 34 ۱ نکس هنانععو و زالوا ماج هدهب داب ارز رد رلتداع باعا .EEE ىقەروتاي

 ۲ 1 بک اف ءالآ الع اوشرو تاج [رنا یا ضی رم | وفا لاق ردعحار هتساتعف

 3 | یم كلاف ( ةءاجفلاو  هلیوکسس كيجو یصف كناف ( ًاعفلا ) قرمیل مجولا اع
 1 بابلا نم هاو ۳۹ هاو هک لاقت رج هسا تلک هقح یتاهک ا هادم كفلاو

 | ردهنسانعم كلا عاج هلن وکس كيحو یحف كاف و 0 محه اذا كلاثلاو عبا را

 لاق ردهتسانعم قعشاتصو كمشريا نیزسن آ هدرلن و هدننزو لاعتفا ( ءاجفالاو )

 | هکردردصم هدم كفلاو یمض كناف ( ةءاعفلا ) ها ىنعم ءاجفا هاجفاو ةأجاقم هاجاف
 O Seem نیزسن | رولوا مساو یدنلوا رک ذ

 3 ۱ رد هتسانعم قلوا كوي یراق كهود هلتحح# ( ًاسقلا ( 9 یرد 4 عاش مات

 E . یعض كيم ( "یچافلا ) طب مظع اذا عب ارا و نم اج ةقانلا تئ لاقب

 اأ كأ رود هيهلاب هلرسك كناف ( ةءادنفلا 5 رووا قالطا هالسرا ےک كيجو

 1 مدام موابتف اما هرزوا سايق: ربغ رول دابق یج هنتشاتعم ساق
 هدشزو لبح اروصقم ازویهم ( ًارفلا ) رد روک ذم هدنسهدام دنف رد هل واو
 لوق ېلع هنسانعم شحولاراج روند هيکشا ناب هدننزو باح ( ءارفلاو )

 كناف ر ولک ء ارفو ردرتلق عج هک ولک ءارقا یج رود ہیک كنکشا ناب

 یظفلا رف هنود هلک یا * ارفلا فوج قدیصلا لک × لثلا هنمو ردن شک مجب هکر مک

 هرزوا ریخا فقو راثمو بولوا لثم روبرع مالک اریز ردد رج ندهزمه هداروب
 یآفنم ردکعد زیر هذنورد یثحو راج راکش هلج یبانععو ردعوضوم

 رلناویح یمهلوقم وه آ ییکو شوکرخ ییک بوقح هراکش ز 4 هو رکرب هک زدوت

 یرلهدرخ لوا 1 هدرکرس بودا راکش کشا نایرب یسیرو دیص
 هک یوک یدلیا داربا ی رو رم مالک كر هدا ناصتساو ذخا نیکغا نابو ج رط
 "یشرب نالوا معاق هنماقم رشک هدعب ردشلوا هدنماقم كنعوجع هلغلوا دیص رک |

 1 اكن راريغ هلکلیا ریسفت هلی رابع هود هلک فوم رلی دلیا برا هدنقح مطع ۱



 را ا e ۳0 ل ینیمالک ام 3
 نیح هدنژو لاسلس ( ءافأفلاو ( هدننزو دفدف هللا یصق ( ًافْأفلا ) « ءافلا للصف ل ۱

 درلکت هللااف یرا رطضا تع روند هیسبک يهپ نلیوسقوح یفرح ءاف هدمکت
 لا هلوا روئلاچ هنفرح ءاف یناسلر هدفرح ییا هکهلوا لئام قوح قوح یاس

 هدرلکت هدننزو هلزز ( هافافلا ) همالک ىف هرثکمو ءافلا ددم یا ءافافو ًافأاف لحر
 اغ یا ةاماف هيف لاش ردهنسانعم قلوا ىە هرزوا كاي وس قوح ینقرح ۰ ءا

 هكردرومغي ىلقناغاص لوش هلیئوکس كنابو ىح كناف ( ةأبفلا ) هناسل ىلع ءافلا
 كنهیقوف ءات ( ًاتفام ) رولوا هدنمايا زاپ یرنک | هلوا نکاس هرکص بوغای تعاس ر

 لک رده د هنضق اب لاعفاوو رد دسماخو ندععارو ندلا باب لصالاق هکر الت تاکرح

 هلامکتساو لالقتسا هل وصنم رخو لاد هبامز نامه بول وا بولسم یتلالد تدح | ۱

 ردنعضتم ییهعاد تنونیک هک ردهنتسانعم ح رامو لازام ردندلاسفا نالوا ج اتم
 هرکذن یف ام لاش ردندعمار باب لصالا یف تك هبسسک كنا نالوا رهشا هدنو و

 یند اتفاام هلا همه هدنوو یدلوا ردبا رکذ اعاد یآ ی رکذب لازام یا
 اف یسهدام ٩ لنوو ردبتغل می وو رک ذب ًاعفاام لادن ةن ی لات هک ردتغل

 قم ونوا هیلکلاب بودنا تغارف ندهتسنرب ردهلیوکس كناتو ف كناف هکر دیسهلک
 فكنا یا هنع عدقناو هیسن اذا عبارلا بابلا نم ًاتف هنع "یف لاقب ردهنسانعم
 زافل وا لاعتسا اتم ردص وصح هراکناو نن نیمه هرو رم دام هدندنع راضع و
 ةادا رکاو رولوا ریذپروص هللا فن یانعم قلوا دارم حرامو لازام ارز

 یفت ةادآ رلبرع یتح رووا رابتعا هدتی هاا هسیا رونلوا رک ذ اد رج ندیفن

 [ فسو رک دن قتت هللات ] لاعت هلوق هنمو رردا لاعتسا ها ربدقت هد و قذح

 هاتف لاق رد هنسانعم رسک قمرق قرالوا یذغناق مان لعف ًاتفو ءاتنتام یا بالا

 رانعمو هأفطا یا هأتف لاق ردهتسانعم كمردنن وسو هرسک اذا ثلاقثا بابلا نم اف

 هیارف ماماو داريا هدنباتک مان هلکسشنا تاغلا عج ردلوقم ندکلام نا وةلا ماما
 طاغ مالعا ار ات یسلدا نایحوا رد ارش ردشلیا دانساو و

 یتعب ردیسهدام اف هک رد هی ۲ ههدام یزلطلغ ًاشنم رد رلشانا یتیاغت کلام نیا بودیا
 یا و یصف كناف ( اتفلا ) رلیدلیا عز قلوا فععم ندرت اف هللا هثلتم ءا
 زدذوخأم ندنت 1 یانعم ۳ كجا نکسنو عقد ې ناو هک كەم

 ءوثفو فو هند یا هرمسک و هنکس ادا اا بابلا نم اف ا نالف ًاتف لاقب

 اءوشفو اف ردقلا ان لاقل رد هنسانعم قاق نک ا ا هدنزو د وعق

 9 ۳۳ رل هسلیا نکس و سگ یتدورب هلغعصا یهنتسن درابو اعایلغ E اذا



 ( ءاتعالا 1 یا اس یرعبا لاق FE بهذمو قیر ۴ هدیژو قق

 تنبتعا لاق یک ءاشتحا رد هنساتعم قمتوطزب نوناخ نالوا نسزام هدننزو لاعتفا

 5 صوصخرب هدننزو ةولعف هل رنک كنيع ( ةوادنعلا ) تعتحا اذا ضنالا |[
 ۱ .دنفو تی رقو هنسانعم ًاوتلاو رع روند هتلاح قوا as قشالوط وزرا و |

 نسقعقای و ابقو نیلاق هنسنرپ هک رد هنسانعم هوفجو تظلغو ردهنساتعم هعیدخ و 1 ۱

۲ 

 ۱ دولموککو رونید همدآیحاص مادقاو تأرحو ردنرابع ندقلوامادناو بولسایو

 اإ تح نآ * لحلا هتمو هتتسانعم یهاودلا یهدا روند هبهیلبولواو رد هنتسانعم

 ۱و توکسو نوک برمک كنەددشم یارو كیاط هقش رطو + ةوأدنعل كتشرط

 i حا ردلک د 2 تمروط شوجو مسرا هلی وب كنس هلغل وا هنسانعم

 إ٤ وادتعلا ) ردمولعم لس برشم ردکعد ردراکرد ٹکج هدنا ثادحا هیهاد و

 |« ةوآدنعو وآدنع وه لاق رونید هیسک یحاص مادقاو تأرج یخدو نساه
 ۳ "یرح مدقم

 ۱ ۱۳ مو رود دن زا a یهاوم ءاغاغلا ) « همحلا نغلا لصف #

 تعس لوقت روشد هبهغرق یرلکدد هغرق زاغو هنعقنل رق عاط ردیعح كنظفل

 ( ًابغلا ) رد هقشاک تفص یطقل 7 هدارو ةیلبلا قهاوعلا توص یا ٠ ءاغاغلا

 دلأبغ لاق ردهتسانعم نیا ترشابمو دصق هب هنسنرب هلی هلی وکس كایو یڪف كلغ

 هدننزو جربز هلیرسک كفاقو كنیغ (* قلا ) دف ادا تا بار

 كن هطروت لّوق لع روند هراز هج هقفو نالوا قشپای هنضایب هدنلخاد كنهطروع

 : ناه ندقواط هطروع هدننززو هح رحد ( 2 "اف رغلا ( رونلوا ل أ هک روتید هتض ايب

 2 کلات 10 22 تسوا کرد هستم ققج هلاراز هجا ناتلوا ر کد

 رولوا یثات ند هضراع رخآ دوخای ندنکلزست و كغواط هلوا شذفا هطاحا راز

 روک ذم هجو قواطو قيقرلا اهمثق اہاعو تج رخ اذا هضبلا تا لاق

 حضولادعب دوخت بودا عضو نرزسقمراو هلاک زونه کا یا هرزوا

 فلم امضي كلد تلعف ادا هحاحدلا تاق لاق رولوا ندنسع وص هلی و رب

 قرع نکل بودا ر € هداروب هل راتعا هیلصا یتسهره كنيسهدام قرغ ویشا

 ۱ | رهو اضما یفیدلوا دناز كتتسره هلا هتطخت ی یرهوج هدنلید یسدام |

 تأقغو
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 یشطع هراح یا یاظعر لاش هیلوا یتدالموسیفنس و تبوطر و بوسا سایو

 یوقس روند هعور زم نانلوا يس هللا رطم ءام هدنزو یول وم ( یأمظلا ) ةنیلرمغ

 یرلظفل یوقسو یآمطم وپشاو ردعورزم نالوا يس هلا وص راقآ هک ردیلباقم

 هل مک كنه ( ءابظالا ) رد هست یر ردرلبپم ردصم ندنهک خسو ًاظ
 لابعتسا هنسانعم كلبا رعت یتآو هشطع یا هأبضا لاق ردهنساتعم قعص وص
 كتآ مدقازوردنح هدقدلوا ثجدیک هلباچ دوخاب راغلا هدیعب لعرب هک رووا
 رح بوروشود ندنواط كرهرید زک رابرهو بودا لیلقت لګ ردت ینیوصو ینع
 ( دئمظتلا ) هرعض اذا سرفلا امضا لاش رووا رببعت قمردنارب ردنرابع ندکلیا

 اذا س رفلا ks هشطع اذا ریظن مایظ لاش رد هثن , رلاتعم ءایظا هدشزو هلعش

 ی ردندانعم و یدنلوا رکد هک ندیم ا هظ هدنزو باتک ( ءامظلا ) هرعض
 بویلوا E یرارب قانیواو كاو یراقخآ نالوا هدنسهدوک كت اب رب رع

 سرفلا اذه صوصف نا هسلوا کعس و نيم بویلوا كوبلس و تسس كلذك

 اد یرلتآ یربسن نالوا هدرورپ اریز هنسانعم ةه هرب تسیل زارید ءایطل
 او یود و راتاب بولوا تن را یساضعاو لصافمو مل یسهدوک هلسرو رب

 هليا راغلا هبهدیعب ةفاسم ردقن ره هلغلوا هرزوا رو رم فصو یرلت 1 كنسهقناط

 هلیوکس دواوو یحف كناظ ( :ءوظلا ) رازلوا هدنامورف هلا روتفو نهو الصا

 ردهنسانعم هءوظ هل وکس كنايو یعف كناظ ( ةأيظلا ) رونید هبیشک رغم و قجا
 ردکمو موخه یهسکرب هدننزو لیعفت ( "یظتلا ) قجا یا ةأیظو :ءوظوه لاق

 هغ اذا اثییظن هنیط لاش رد هتسانعم كأ

 هنسانعم لج روند هکو هلیئیوکس كنابو یرسک كنيع ( بعلا )  نعلا لصق ۶

 ردهنسانعم ریظن و لشو هنسانعملدع روند هنکند ویو روند هب هنسن غآ اقلطمو

 روند هنو ریو ایض كشن وک هلرحف كع 1 تعلا ( رد زاج ۱ گنیع هدانعم و

 قرهلوا لتعم هدزو رمیانعم یعی مدک بع لاقبو ا سعشلا ءبعب هتار لاقي
 ( ًابعلا ) روند ید سعشلا بع بونلوا طاقسا یرخآ یک دیو مدردتغل یدوبع

 01 هدامآو رضاح بوشوق بوزود ی هنسن رب هلییوکس كلاپو یخ ك تاک

 دلیل و یرکسعو ءأيه اذا ثلاثلا بابلا نم ًأبع مالاو عاتلا ًابع لاقي ودهتسانعم
 بیطو نهدو هزهح اذا شیلا ًابغ لاق ردهنسانعم كلبا ريج و بيتر بواصب

 هعنص اذا بیطلا ًابع لاش ردهنسانعم كمروتک هلع هکر یرارحا كنسهلوقم
 تالابم قمریاقو عنصاام یا ه ًابعاام لوقت ردهنسانعم كلشيا شياو هطلخو

 ( *یعتلاو ) هدشنزو هلعفت ( ةعتلا ) هلاباام یا نالش ًابعاام لوقت ردهنسانعم

 ةسعت مالاو عاتلا ابع لاق ردفدارم هدنوا یاهم ییا اا ء دننژو لیعقت
 هات

۷ 



 1 یا رز دز وا دنا یصاق ندنیعت هر ۳

 I ةنغ هيقو مهشال مالکی املکت اذا مهالا و إ اعالا EE لاقت رده سا تكلتا

(aE)3 ۱9 با نلاوا رت دروف لیلی و نالترص هایم كابو یف کلا (  

 ۱ دوا تفص یسهلک ءابر لا 2 هر هذ لصا هتسانعم ء اج ع حیض زردیسیشید

  شکوط بوكس كنار و یعف كناظ ( ءرظلا ) ءانب هنغيدلوا ج رع هدنشیورو
 ۱  یروق بوق لددر تدشس, و ردقح هل وا زو کهن تسأتعم دونم هام روند هب وص

 || هلنیتعف ( ًامطلاو ) هلییوکس كيو یحف كناظ ( ًامطلا ) روتید هغاربط شلوا

 4 لوق لع قمەصوص هدننز و ار e مالس ( ۰ ءایظلاو )

 با لا نم ها و هاظاو ًاظ و اظ لج را *یط لا رد هتسانعم قمهص وص

  هنتسانعم قلوا دنم و زرآ و قاتشم هب هتسنریو شطعلا دشاوا شطع اذا عیارلا

 نالوا رک 5 لردك كناظ ( "مظلا ) قاتشا یا هيلا "یمط لاق روت وا ۳
 مو رول وا هنشاتعم قایتشا و وزرآو روشد هات قلزس وص ردا ند رلاتعم

 یچکیا ° کصندکڪبل روتک هبوص دوحا هرکصتدکدحما وص و ةر كنوسق هود

 ۱ قلزسوص ودق هتفولوا هکرونلوا قالطا هنامز نالوا دتعهدنناایم یسهعقد
 . ردق هنوک نوا هدنوک یتل او شب ییکو بولیراوص رب هدنوک تردو جوا ضعب
 .قالطا هیامز نال وا دم ردق هی وه ندیدالو نیح ةويلا "مظ و ردا داشعا

 ندنایح نامز كنآ یتعی + راجلا "مظالا هنم قبام + للا لوالا نمو رووا

 ناوي نایصضوص كباپ ندراج هدنعو باود ارز ردشلاق ربسی نآ نامه

 هنشت رسوص هدنزو ناشطع ( نأہظلاو ) هدننزو فتک ( *یبظلا ) ردقو

 هدنوب هل رک كناظ ر ردءاہظ یرلعج هدننزو هنارکس رد هنابط ینوم رود هب ید

 و هدشزو شاطعم ( ء ءایطلا ) رد ردات نکل اب 1 هدد كناظ

 تلآیسودنک هتفلزسوص كنيرهود هک ایوک روند هب یشک یحاص رلهود زسوص
 ال هدننزو دعقم ( املا ) شاطع لباوذ یتعی شاطعم یا ءامظ لجر لاقب و
 ۱ هدتنزو هباصم ( ةءامظلا ) رونید هری قجهلاق زسوص بویاصوص ردناکم مسا
 1 1  فاصتا هتیرلمدمم و * كراشمو ًاقفر هلغلوا تعط یدو جاز دیو یوخد هسکرب

 | هکایوک رونلوا قالطا هنتلاح قلوا E یربشاعسو یناکدنزو لیلق یتیاعرو
 ق ا الا زوار هلا ردغو مر ترارحو كرت بلەنشت یرلن آ بولوا نایر یدنک

 و هفاصنا ةلقو هتبرض مول و هقلخ "وس یا نالف :ءابظ ینتبعا لوقت ردنا

 قاغا هراکزور لوس هدنن زو یرکس ( یاہظلا )
 1 | یماو د رتب تیاغ کر وتوا
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 دلیسهدایز هلنیتخف ( ًانطلا ) ردکعد همعلا ديعب "نطلا ديعب ردهنسانعم تمهو 1

 پابلا نم ًانط علا "نط لاق ردهنسانعم قم هدوکوب قالط نده وم ۲
 راهظا یرمضم نالوا هدنورد یشان ندایحو مرش و هنج هلاعط قر اذا حبارلا |

 ا هردص :ق ناک اذا نالف نط لاش ردهنسانعم كلبا راعضاو فیقوو ی ۱1

 لاق ردهنسانعم قالوا هلیئوکس كنونو یصف كناط ( انطلا ) هج رم نا يعسب ؛
 كنسهلک "یناط هلئاعف ( ةانطلا ) یعسا ادا ثلاثلا و اط لجرلا اط |

 ییدلک دنسانعم ان روت هو رط ردیعج كا یاز هک رب ها هادز ۳۵

PEلاق رد هنسانعم كيتو هغانوقو هدرو هاب رسک كنەزمھ ( ءانطالا 1 ردشفل وا  

 كنحاوص كلذك ردذوخأم ندنرلانعم تو ليم لأزلا ىلا لام اذآ لج را اطا
 مون ىثا ندروتفو بعتو رارد لجرلا ًانطا هسلیا ليم هنفرط ضوح نوتا

 تایح قمر هدند ًانطاو رارد لج را ًانطا هسلیا لیم هطاسب نوا كحارتساو

 "نطلا قبال یا ابحاص شیعبال نا *یطتال هیح لاق هنمو ردهنسانعم كلتا اقا |
 ینیدقوص هلغلوا ریثأتلا یيفدو هعاسلا مس هکردنالیرب لوا یعی حورلا هیشو |
 ردذوخأم ندنظفل "نط نالوا هثسانعم حور ةیش رد كاله لالا ق یهسک |

 نفعتمو هایسو روند هدیعب یاعم هدننزو هعاط ( ةءاطلا ) ردرلتغل هدلتعم ران وو

 هم وقر “لق هکر دیسا یرد كنه قرب هدنب هدننزو دیس, ( "یطلا ) رونید هفجلاب

 ندنسهدام هاط نانلوا رک ذ ردندلببق لوا متاح ردب ع لئابق مظعا رد رشم هلکن ۲ |
 هک ردذوخأم ندنسهدام ءوطب ءاط دوغاپ هلیسح قلوا یا رثا دیس ردذوخام ||

 اجو بهذا اذا اهوط هوطی لیحرا ءاط لاق رد هنسانعم ددر كل بودک ۷

 هدننزو یعمط ردقل وا ٴیط سايق ارز هرزو! سایق فالخ روند یناط هدتسن و ۱

 رلیدلیا بلق هفلا ییهبات یاب بو دا فذح هرزوا سايق ربغ یهنک اس یالوا یاب

 دقت هرزوا فذح یلق ینبم هنمهو یرهوج ۳1 تلق: نک او
 (ءوطلا ) هتسانعم هاج روند هخسلاب رايس دوب هدشزو ةانق ( ةاعطلا ) یدلیا

 ءاط لاقب ردهنسانعم كمك قارا لوق لع كمك یوکس دواوو یخف كاط
 یر ندلوا باب بیرقنع هاهذ ق دعماوا بهذ یا فاح یا ا ضدالا ف أ

 ( یوطلا ) ا رک ذ ییدلک هدهنشانعم قلاچ هطل وا و كلك بودیک هتوا | 1

 قالطا هیسک حاص هغلوا بطاحم هلدیدشت كنايو یدک كنهزمه و یک كناط |
 لعافت ( یاطتلا ) دحا یا یوط رادلابام لاش ردندنسانعم باهذو ءوط .دوتوا ]|

 یلصا تلق اذا راعسالا تءاطن لاش رد هنسانعم قیقج ها هداب ز خ رب ندو |ا

 ی ات ۱



 ىق كاط ( تا ) ماکزا هباصا اذا لجرلا اعطا لاقي رد اا و
 اقطلا ) اهعماج اذا ةأرلا اعط. لاقب ردهتسانعم كليا عاج هلیوکس زا

 ا رانلا تعفط لاق ردهنسانعم كمنوس یسهلوقم غارحو شتآ هدنازو
  تأفطنا لاقي ردهنسانعم ءوفط هدننزو لاعفنا ( ءافطنالا ) اهل بهذ اذا عبارا

 ۳ 1 لوقت اخ كمرد و وس هاب رمسک كن به ) ءافط الا ( تٽشفط  ینعع راثلا

 ما نالوا ریبعت موسح و زوحلا درب ( را "طم ) امتدجا یا راثلا تأقطا
 1 1 شتآهدلقنمو هدقاحوا ندور تدش هکر دین وک یحدرد دوخای ی شب كنهد وهعمآ

  هب هیهاد و تفآ هلن وکس داضو یی دف كنار ( فخرلا "قطم ) ا افطا ینرلزوک

 1 د هشاط نیغرق یک شتآ هلا سش ترارح هدهداب فضر رولوا قالطا
 یغابشیورح لوش ( فضراا هتفطم ) ةيهادلا یا فضرلا "وطم هللا ءامر لاقت

 هلوا ردبا هلازا ینترارح پوبرا هسنلوا عضو هرزوا شاط نیغریق هکر دیسهعطق
 بوزک هرزوا شاط نیغ ریق هلغلوا كا رهز تیاغد گروشوا قالا هالي لوشو

 هم نشو أف ( ًاقنفطلا ) هلوا ردا افطا یترارح كشاط لوا یرهز هسب رو

 روند هسک ملا فیعض و روشد هیسک ناولا و فیعض هدنن ز و لدنعم ها

 ]| هغوبق لوپ لوب نالوا هرزوا ناق شروق هددت كمالو یعض كناط ( ءالطلا )
 | (ءاتنلطالا ) ردشلبا ر 5 جد هدنباب لتعم ینو فوم 2 اف مدلا ةرشق روند

 ل زبمللآل رمنم لوح اذا لج را ًاشفلطا لا رد هنسانعم كج وکه دنن زو ساسنعقا

 "(ءافنلطالا) نوند هیسک مالکلا رشک ول زوس قوح هدننزو لدنعس هل اف ( ًافللطلا (

 هنم و ضدالاب قزل اذا لج رلا ًافللطا لاقب ردهتسانعم قعشپای هرب هدننزو ءاقنلسا

 قصاب بویلوا یرویس یکعروا یتعی مانسلا قصال یا فرمذلا "والطم لج لاقت
 ةشاشحو تایح ةيقن هلیوکس كنونو یرسک كناط ( "نطلا ) ردکید هود متصايو
 قمر زونه ندنایحینآ ینیعیهسفن ةشاشحن یا «نطب هتکرت لاق ردهنسانعم ح وز

 یوهلابلیمو ردهنیرل انعم طاسی و هعشود و لازمو هناخ نطو .مدلک پوقار نکیشلاق

 هص ور و رود هر رق نلاخ ندنسنح تانا ین ءاضب ضراو یوهلاب لیلا یا

 رد هتسانعم ءادو ضم ورد هنسانعم تو هبرو نظ هوسوروسد هرا ئ مورا زیجو

 دل رلدایص نوعا كليا ا رارولاج یحریو روید هنس هیق وص نالو هدض وح و

 یدیص نالسرا هلیعص كیاز هب زو روشد زوج یر اک دلبا انا هدنز ر .ط هز

 أ  دماه دامر رونید هلوک شلوا لئاز یرارح نطو ردروقح نان وا رفح نوجا

 1 دو هنلیغ  هودو نویق , شا ریوچ ندشاط و ردهنساتعم رو و ازو ةتسانعم



 هيب روک بولوا ناو صخش نالوا هدنحا گرو هرب : قیلاو .كساو قربوآ

 ند رب هصق یروقو ناک نم رتسب ضرالا نم طیهنلا وهو هرا إف ءاط طلا هبجع لاقي 1

 حو /ترطفو تشم لینوکس كنابو كاط ( ةأبطلا) روند هود قلا قاي
 هقلخ یا همشوا دع رک و بط هب لاش نوسوا مش رکو مرک درک ردهتسانعم

 قمانبوا ینویوا قموج كيلج رلقج وج ہلا وکس كنهثلثم یاو یحف كناط ( ًاطلا )
 نالواهدنفوج ناسناو ةلقلاب بعلاذا ثلاثلا بابلا نم ًاثط ىصلا ًانط لاق ردهتسانعم
 نوسلوا غارفتساو ق رکو زرت رکردهنسانعم كلا جارخا و جاعرا یالصذ#

 (هورطلاو) هلییوکس كنارو ىع كناط (ءرطلا ) هفوج یفام قلا ىا لج لا اط لاق

 رد هنتسانعم كک هقح یناهک " لوق لع كمرویلک ندر رب هکر هارو دوعق

 ج رخوا ناکم نم مهانا اذا یناثلا بابلا نم !ءورطواءرط موقلا یلع نالف ْأرط لاق

 آرط ىد هبابغ هلتهج وب ءالعلاك ءارطلاو ءارقلاک ءارطلا مهو ةاخ هم مهيلع
 هنسنرب هدننزو باصس (ءارطلاو ) هدننزو هاجم ( :ءارطلا ) رولوا قالطا

 سمالناو لوالا بابلا نم ءارطو ةءارط *یثلا ءرط لاق ردهتسانعم قلوا هزاتورت

 لاق ردیلب اقم هد صز روند هئیش هزاتو ر هدننزو ریما ی رطلا ) یوذ دض

 نایلوا مولعم رب يدلك هدشنزو یاقرف ( یرطلا ) لآ نیب یا "یرط یش
 نآرط ضعبلا دنع و یتا ثیح نم یردال یا ,یآرط ما لاقت رونید ههنسن
 دونید ینآرط ماج هدنبسن رولوا رشک یشوق نیجرکوک هدنآ هک ردیدآ غاطرب
 مالک اذه لاقب هنمو رونلوا قالطا هما نالوا میظع و رکنم و هنساتعم قی رط

 روهظ یناهک 5 رول وا قالطا هب رلب و هیهاد ) "دی راطلا ( رکنم یا اء رط

 كلبا طارفا و هغلابم هدشیاتتس و حدم هل رسک كنءنمه ( ءارطالا ) نوهکیدلیا
 لينوكس كنارو ىمض كناط ( ةءرطلا ) هحدم ىف غلاب اذا هأرطا لاق ردهنسانعم

 هتلاح یروهظ ندروغار هتش كئشرب ردععا ندنراتعم ءورطو ءرط ناثلوا 2

 (اسطلاو) هلیعف كنیس و كناط ( ًاسطلا ) هتعفد یا لیسلا 2*رط ,لاقب هتمو روئید
 بوق هلکع ماعط برج و ولغای لوق لع قلوا التما و هم 41: و

 ثلاثلا و عیارلا بابلا نم ًاببطو ًابط ًاطو لجرلا "یمط لاق ر

 ریما ( "یسطلا ) ی حس ایا هتم ًاسط لاق رد هنسانعم قعانواو مسدلانموا مخا اذا

 كنم ننه(ءاسطالا) رونید هب یشک شفکسبتبوقیب دوخای شلواالتا ندماعط هدننزو
 ( ةثساطلا) همتا یا عیشلا هأسطا لاق رد هنسانعم كم ردتنا التما ندماعط هل رسک

 مسدلا نموا همك یا دثساط یسفن لوقت روند هبهدعم نغقی دوخای شلوا التما |

 ماکز هدنزو هزه ( ةاشطلاو ) 5 كنم نیش و یمض كناط ( :اشطلا )
 لاقي رونید دیسک نوشنوظ و لیقنا و زجاع نایمارب هشيا رپ رلصاو روتید نم

1 



 ۳ درتشلا ۹ ران 4
 || ةضافتسا ندنریبدنو یأر ا روما ةرواشم هبا رافک یالسا لهآ موقرم اإ

 3 | تد هیسابع یافلخ ( هاما "یضتسلا )ردشلوا رداص هدننمض عنم ندکلیا هدافتساو

 هدننزو باغ ( ءاهض ) ردهفیلخ یصچوا زونوا ردیقل فسو نب نسح دعوا
 3 . هلغلوأ نوقدم هد آ لیغوا كن هک یذهلا هبوح نب ةدعاس ا عض ومر

 ا[ هینش هرجش مان لایس هدنزو دیسع ( ًایهضلا) ر لیدلبا یالطا * ءاهضود هموقرم
 1 روشنید هواخ نالوآ نوک ین هلا اه هایهضو ًایهض و ردندآ رش عون رہ

 3 رک ردذ وا نوداهاصم هدهدام وب هکربد جحراش روند هب وناخ نالوا یبلو یدنو .

  هویس دنعو ردغلوا هاشم هککرا هدرالا لوا هک ایوک -ردهنساتعف تپاعم
 | زدءءایهض هلا اهودمو رع یادنعو نیاز یسه رمهو ردهدنن زو ءالعف ردهدودع و

 1 کروعد هناباب رسوض ًایهضو بتا ردعلوا عج يأت تال کا و
 ۱ | تدتضرا ةامس هکردیدآ بعش ییا هلیسهینب هشت نانایهضو روناوا زیبعت لوح
 1 | تس کولا راوتساو مک یهنتسترب هدشزو هحرحد ( ةایيهضلا )روا

 | إإ هلعافم ( هتهاضلا ) همکح مو ةضرم اذا هما ًایهض لا هنسانعم كليا كشوكو

 لاق ردهتسانعم قلوا لک اشمو هباشم هب هتسن رپ هکردتفل ندنظقل ءاهاضم هدننزو
 ه ًاهاض لاقن ردهتسانعم كايا هلماعم هلتل وهس و قفرو ءاهاض یا هئهاضم هثهاض

 ردهتسانعم قلوا قوح یدالوا كنولاخ هدننزو هر رع ( دیضتلا ) هن ققر اذا

 هلقیقحم و نون نالوا قورعم هدنو نکل اهدلو رثك اذا ةتیضت :أرلا تأيض لاقت

 یدنلوا رک ذ کد ردقلوا هدننا ونع ۳۹

 ردةتشاتعم كکا یغاشا ئاب هدننزو هزاز ( هاطأطلا ) « ةلملا ءاطلا لنصف 3
 زا لا کنزوا نوجا كعرکسای كمردشا یا و هضفخو هنماط اذا هسأر ًاطأط لاقب
 | اذا هسرف ًاطأط لاق ردهتسانعم كليا كير كرەترود بوپت هل راقليوا دوخای

 ۳ ۱ نیکزید بودشوک ینکزید نوچا قلچآ نکردرکس تآو رضع هکر حو هب زغب هر
 ۲ 1 اا نالا هد ًاطأط لاقي رددنضانعم كمریویلاص یرغوط هتسیلی یلا ناتوط
 | رددنساتعم كلا هغلامو تعرس هدلام قاقاو لذ و شکر لاو راضح ال هی اهلسرا

 ۱ ا هبیعاخاشاب هدنزو لزز ( وطاطتلا ) او هقافنا عرسا اذا هلام  ًاطأاط لاقت

 1 روت و لاتسلت ( ءاطاطلا ) ءاطاطتف هسار ًاطاط لاق ردهتسانعم تانک ا

 و رب دو دشر رون هدافتسا "

۳ 4 ۳ ,۴ 

 ا کو ا

 قر وا



 ردهتسانعم قلوا فک, یدالوا كولاخ هدننزو دوق ) «وبسلاو ( و كنوو ا

 اهدالوا رثک اذا ثلاثلاو عبارلا بابلا نم اءونضو ًانض تأنضو ةأرملا تثنض ا ۳
 لالا ییض لاش ردهنسانعم قلوا ناوارف كلذک یمسق یشاومو باود یعی لامو |(

 بهذاذا ضدالا ًانض لاق ردهنسانعم كليا باهذو مزع هتسربو رک اذا انضو || "
 هل منک و ىحف كداض ( *نضلا ) ًاتخا اذا لجرا ًانض لاقي رد هتسانعم قلوا نابوو
 ردعج مسا یک یسک طن ردق و یدرفم كوب رونید هدالواو تیرذو لسن قوح

 "نضو ربثک لسن ینعب لسنلا ةرثک یا *نض هل لاق هلیعض داض رولک ءونض یعج

 ندعمو لصایا قدص "نض نموه لاق روند هنیسایمو ندعمو لصا كنيش ره
 كنءه ( ءانضالا )روند هنوتاخ نالوا دالوالا :رمشک ( ةئاضلاو "یاضلا )
 اهدالوا رثک اذا ةأرلا تأنضا لاق ردهنسانعم قلوا قوح یدالوا كن وناخ هلک

 ممشاومترک اذا موقلا ًانضا لاق ردهنسانعم قلوا ناوارف یسیشاوم كهسکریو
 یراچااو ترورض هدننزو هعرح (دتضلاو ) هل دم كفلاو یعض داض ( ةءانضلا (

 ) ءا:طض الا (ة ةرورض دعقم یا هئنضو :ءانص دعقم نالف دعق لاق نده ا

 یا اذا هنمو هل ًانطضا لاقب ردهنسانعم قلوا ضبقنم پونا وا هدنزو لابا

 هابرمنک ردا ( ءايضلاو ءاوضلاو ) هلیضو ىحف كداض ( ءوضلا ) ضبقناو

 اایضو اهژاوضو سمعا ءوض قرشا لاق ردهنسانعم ییانشو رورو لوا
 ی ءایضا هلا هرمهو ردهلقنم ندواو ېا كن اض کرد حراق ها
 یدلیا فیرعت هلا ءوض یرونو هلا رو ینسهدام هوض فلم هکیدلاقو ردزاچ
 یراشتنا رولو هلیس هظحالم یراشتنا كغلنندآ ءایض اریز ردعا ندایض رو نکل
 هوض هفلندنآ نالوا تاذلاب ضعبلا دنع و روش وا قالطا هل هظحالم ىتابتو

 رقلا و ءايض سما لعج یذلاوه ] هک هتن روللوا قالطا رون هننالوا ضرملا و
 كداض كلذك ءوضو رددافتسم ندسعثرف رون ارز ردششوا هست هدنسهع رک [ ارون

 ءوضب "یثلا ءاض لاقب هنسانعم قلوا نشور و نیدآ رولوا ردصم هلیضو یخ
 نا یرب ردییسا عاش ییا ندامدق هلا داض ج وضو رانتسا اذا اهوضو !ءوض

 ید وب هل رسک كنءرمه ( ةءاضالا ) ردینابیشلا ج العللا نبا ىس ربو یرکشیلا لس
 دولوا یدعتمو رانتسا یا :ءانضا یشلا ءاضا لاش ردهنسانعم قلوا رادایضو نشود

 لوبلا تأضا راب عو هترون یا تیبلا تأضا لوقت هنسانعم كلا رادایضو شور

 لو ارز هنسانعم مد ردک و ح هح زا هحزآ یلو ییعی هنسانعم لوبلا تفذخ ررید

 كلبا رادایضو نشور هدننزو هلعفت ( هب وضتلا ) رولت آ بودیا جورخ قرهیلراب
 تادو دیح وا لجو و 92ن رو هناضا ینعع 7 هت وضد تاو لوق ۱ 3

 هدایض ت هدننزو لعق )> ۶ وشتلا ۱ هد یا یا مالا نع ًاوض لاش ردهنسانعم

 0 ۱ لوا



 و لسنلا ةرثك وه وا هنذتعمو.هلصا یا هوضوضو ءوضوضو
 .لیخا رونید هشوق یزلک دید. نارو نوي EE دهده وضوضو رقولا رثكلا

 ۳ ".لاتقو كنج ردزاج یررصقو دم هدننزو لالش ) ءاضوصلاو ءاضأضلا ) یک

 .هاضاض یزاردصم كرلنویو رونید هنن رلحص و دایرفو وص دل رکسع هدنماکنه

 تأوصا یهو هاضوضلاو ءاضأضلا هذهام و .اوض وضو | وضاض لاق ردە اوو

 موس رم .یترابع تو صم یا ضوضم لحرو هد هە شعب هدارو ب رطا ى سالا

 دحوم یابو ىه كداض ( ًایطلا ) یدنلوا فیقوت هوم بول وا

 ٍلچرااابض لاقب ردهنسانعم كفمس بوشبابهرب هدننزو دوعق ( ءویطلاو ) هلی وکس

 هر نولوا یدعتم هلیف رح های و ضرالاب قصل اذا ثكاثا بابلا ع ن٥ اءوبیضو ًایض

 بیرف ينسهلوقم راکش و ۹ هقصلا اذا ضزالا هب ًابض لاش هتس انعم قمردشپاب

 | رتتساوأبتخا یا دناصلا ًابض لاق .ردهتسانعم قعالقص بوشر نوا لاقغاو

 :مهملعفرشاو ¡ ًارط اذا.موقْلا يلع ًأبض لاقب ردهتسانعم كلك هقج یناهک هو لتخ
 هنم ًابض .لاق _ ردهنساتعم قعاواو ۳۹ اذا هيلا ًابض لاشه زدهتسانعم قفص و

 یا "یض بِبذ.لاقی روند هب هنسن یججشپاب ۰ هدنزو ریما ( "یبضلا ) یا اذا

 .:لاق رد هنسانعم كلبا افخاو RE هل ردك كنەزمه ( ءابضالا )ضرالاب ءرطل

 | رد هنسانعم قلوا شوماخو تکاس بویلیا راهظا یهنسنرو هک اذا *یشلا ًابضا
 الف تکس انا ؛یشلا لع ًابضا لاه ېک كلا توکس بویغط یهنسن کیدلی رالثم

 هللا لمح و ربط هیالب بولوا لد يرد تعب بضا یا ةيهادلا ىلع ًابضا لاقو
 هک ردپسا هردرب هدننزو یصان ( *یباض ) یدطعق عرفو عزج بود توکسو مک.
 ال یعاشلا یجرلا ثرالا نبا ؛نیاضو رولیراو هنراید یسهلق ناي ذونب ندنآ
 كل رک هدننزو لاعتفا ( ءابطضالا ) هتسانعم دامر رونید هلوک "ییاضو ردیشل
 ۰ ردعضوم رب هننزو ناتک ( ءابض ) نتخا یا هنم ًابطضا لاق زدهتسانعم ءافتخا

  نانلوا رهبعت رارخ عب ههرانع لوش هل رلهینب لعاف مس ۱ ( دتیاضلاو ةهکیاضلا )

 ۰ .[. بوالباق یلاح هلغلوا لیقث تب كوب نالوا هذننورد بولوا كوپ هکروتید هفرظ
 دلمهم هاح یتترابع اهلمحم نم نیم موفرم ینوقبا و هلوا ردا ناپ هدعل ۲ هلفص و

 . (ةدضلا ) زدشمالیا تقد هب هدام عضو یاصتقم ردشلا هجر بی نکا نظ ن

 . بضغاذا ملا بابلا نم اهدض لجرلا "یدض لان ردهنسانعم قلراط هلنيتعف
 و E ردهتسانعم قلوا و دو ی 9 هرذلا )

 جاغاو < تن وم 2 اذا لالا تأرضنا لاش رد هتسأنعم قلربق بنولوا داخ قول

 .ىهق كداض ( ًانضلا ) تسي اذا رجشلاو للا تأرضنا لاق ردهنسانعم قعروق
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 هلا هسد الم و روند ه هنسن ول هکل و ولسا هدنن زو ریما ) یدصلا )" نس زمهلوا ایه

 رو لوا قالطا هیسک نالوا راپداو تساسخو مول لا هکلو راعو بیع هدولآ

 ردهتسانعم ربقح و ليلذ شاص مؤالاو راعلا همورل یا "یدص یغاص لحر لاق

 ردند هلسق ل وا یادصلا ثرالا ی دایز ردن دآ هلق رب هدنع هدنن ز وبارغ (ءادص )

 یدصت هدنزو لعفت ( ودصتلا ) ردنداهتا هیلا یوم هروک هثنای كحراش

 لحرلا ءرص لاقي ردهنسانعم هحرص كليا دایرف هلیئوکس كارو ىف كداص

 وبشا یرلبحاص تادرفم هکربد فلوم حرص اذا ثلاثلا بابلا نم !ءمص

 شفخا ردقو یسانعمو فیرصت القتسم اریز رلیدلبا لامها هدنرلپاتک ینتغل رص

 دک حرض هک ردن دن رالادنا تبارغ كغ هکر دیا تیاور ند)بیلخ 4

 لوكس كيمو ىعف كداص ( املا ) رلیدد ًأرص هللادا هيمزمش یفرح
 اذا ثلاثا بابلا نم امص مملع اص لاقي ردهنسانعم كلیا دو ۷
 لوق ردهن انعم لوا تا کا بودا قوسو لج هب هدسا رب یهسکرب و علط

 ندنظفل امص نالوا رکذ هدنزو لاعفنا ( ءاصنالا ) كلام یا ىلع كاصام

 دلوتدلو ( ءاصلاو ةءاصلا ) لا لبقف هتلجت یا اصناف هناص لوقت ردعواطم
 روهط هدنس اب دل و لوق لع نالوا 0 رحشا یرد نانل وا ربیع شاو لوص هدک دلیا

 یودوخای هدننزو ةانف روند ىد اص اکو روند هبوص كانغ و ورادم ندا

 هبهدیسعوا تح ردلک د ج  رلکلبا فیععت ندءءاص نادل وا ر کد یوغللا ةدیع وا

 وص هحرادقم رب یشاب هدنزو لیعفت ( " سلا )ددو ییدلبا لو

 قم و هج ول رک بویلیا ٤ 3 هح وا نکل بولا لسغ ی اپ د وخاپ قءالصا ها

 یغوروق امرخو هقنب ف هلسع وا الياف هل اذا اییصت E لاقت زا

 ( ةتيصلا ) هرس ناولا ت رهظ اذا للا ام لاقي رد هنسانعم قفلهحالآ

 قغالصا هجرادقم رب یشاب ردسسا ندنلوا یانعم كن. هک "ییصت 4 رک كداص
 ( ةءايصلاو ) هلیحف كداص ( هأیصلا ) روند هنتلاح كمالیا ریهطت هعشوخ دوخاپ
 رادرم ناقح هدندالو بقع هکردرد هنسانعم ءاص نالوا رکذ هدشنزو هباتک

 رونید هباکرج
 ( "ینعثضلاو ) هدننزو رح رج هلک ك اا ( "یضثضلا ) ( دمحلا داضلا لصف ۶

 لصا هدننزو روسس ( ءوضوضلاو ) هدننزودهده ( وضّوضلاو ) هدننزو ريج رج
 روند هترذ و لسن ناوارفو رذک ولتکرب لوق ىلع رد هنسانعم اسو ندعم و

 هثیضتض و نالف "یضتض نموه لاش ردینبم ههحاس ىلوق لسلا ةريكوا كفل وم

 هطیق امآ نیل زوک هدنس عل رد شلاق 5 ه دعب بودیا پر بودبا برد | رودق
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 . ENءرصلا ) یدصت یا هلأدصت لاقب ردنرابع ندکلیا ضرعت ههتسنرپ (.



 و نخ یا مهابصا لا لاش ی اسم رک و یخ دمت

 ۹ هيد مالسلا هيلع حون ترضح هکر داب (تزیاصلا ) مک: رعدیال وهو
 | نالوا قت زاریوپ یتعی لاش هدراہن فصتم یر هلبق راردبا عز قلوا نیدتم

 "هکرید حراش رارلیق زام اهجوتم هفرط لوا هدموقرم تقو ردتهج یهع كلی
 ندا نه جرخ دوخا راردا ادا قلوا هرزوا ینید مدآ نا تیش نم یانص

 حوت نيد ىلع مما نوعزب موق وهو نيئباصلا نم وه لا ردذوخأم ندنسسانعم
 دصق هب هنسن مهم رپ هلن وکس كن هیق وف یانو یحف كداص ( اصلا ( مالسلا هلع

 هلدص اذا ثلاثلا بابلا نم اتص هلأتصو هأتص لاقب ردهنسانعم كليا عورشو

  هلوا قسارق هک ردنرقش لوسش ندناولا هلیاوکس كلادو یعض كداص (ةدضلا)
 لارموقو لی هک هلوا لئام"هضایب هک رونید هللا قللرق قفاص هدناسنا ترقشو

 هلوا لزق هلی یغریوقو یسیلپ هک ردقلوا لزق هلهج ور هدنسق تآ اما رونلوا رببعت
 (ءدصلا ) داوسلا ىلا ةرقش یا ة.دص هب لا رووا رییعتلیح هنعون ریو لآ هدیکرت

 ۱ لاقي ردهتسانعم قلوا فصتم هول نانلوا رکذ هدنزو همارک ( :ءادصلاو ) هلنیتعف
 رقخا تاک اذا سمالتاو عبارلا بابلا نم ةءادصو !ءهدص هدصو سرفلا" "یدص

 دیدم ا "یدص لاق ردهنسانعم قفلسا یسهلوقم هتیآو رومدو داوسلا ىلا برتی
 " "یدص لاق رد هنسانعم ققاب بولیکید ه هنتسنربو ول و عبطلا هالع اذا ءدصو

 د هیسک مادنا شوخو مسجا فیطل هلنیتحف ءدصو ر ظنق بصعنا اذا لح را

 ا نالوا کد هدنزو جا ۰ .دصالا ) سالا فیطل یا ءدص لجد لاتق

 هب یرم رق ینول کروند هغالغوا لوشو روید هناویح تک را نالوا هدنکتر
 ههتسن راکنژولساب هدصاو هرج برشم دوسا یا ءدصا یدح لاق هلوا هایسلئام ,

 ءدص ابلع یا ءادص ةبتک لاق همو هدننزو ءا رج روند ءادص هدنرلثنّوم روند

 رد هتشاتعم جنا یتساب تو هليوكس كلادو نحف كداص ( ءدصلا ) دیدخا
 کرد حراش هب لکيل اههدص الج اذا ثلاثا بابلا نم ادص ةا لا ادص لاقت

 رارونیدا اوت هلیساب كن هنییآ ارهاظ رد ردلکد لخاد هدموهفم یلوق هب لعحکیل
 نعم هلدصت 1 را ادص لاقي رد هتسانعم هدص دوب هدننزو ةلعفت ( هئدصتلا ) شعا

 ردهدسژو ناتک هکر دل وقتم خاد ءادص هدنوو هدننزو لاسلس ( !ءدصلا ) اهأدص

 وص راوکشوخ و بذعا ندننوص كن[ برعلادنع هکردیمما هعشجرب دوخای یوقرب

 حراش زالوا لئام هننوص ًادصاماردقوح وص یتعی * ءادصک الو ءام* لثناهنمو ردق و

 ن طیقل امدقم هرو نم ردشملیا برضیابیشلا سرق تش رودق ادتا لو هک د

 یدیشملیا جوز رکید صخشرب هنافو هدعب بولوا هدنجاودزا "هلابح كنهارز
 هدک دلیا راسقتسا ويد یدا لجا یمطتقل هسح و يغ لده رو نم ینا جوز نوکر



 فاتحو لع ییکرتو هینب بویلوا یماضعا بسا هدشنزو مظس ( ایقلآ )
 ردراو "یشرب هدنآ ندکلنکرحره هک ایوک روند: هیسک نالوا مادنا نوزسقشقا

 نیت هکر دهلک رب رف كي مه ) 8( ةا قلا فلتخا یا ًایشم لحر لاق ۱

 یموزل هن اکب كنآ بعام بهت هلک یهو یلام "یشای لوقت رونلوا لامعتسا هدنعقوم
 یس ءام هدارو ردکءد ردقحهلوا لصاح هن اکب ندنا دوغاپ راو یتسانم هنو
 ردفوذح یدانم لصالا ف ردشفلوا قالا ییک ر "یاب هدعب ردنوما جن

 ردشلوا رظنلا عوطقم یدانمو ءادن هلغاوا فرع هدنموهفم بحت نامه بیک لا دعب _
 هللا ءاش نا روئلوا رکذ هدنباب لتعم ردلمعتسم هدعقوموب ید لام "يهاپ هکش

 ردهنسانعم كلا قوسو لج هص وصخ رب یهسکرب هدننزو لیعف ) "ي یلاعت

 رد هنسانعم قلو هیوشت كليا نیکر جو هيلع هتلج یا ابیشت مالا ىلع هایش لوقت
 ردهنسانعم قلوا نك اس بضغ هدنزو لعفت ( ؤيدنلا ) هكق یا ههح و هلآ اي لاقل
 هبضذ نکس اذا نالف ًایشت لا

 مدقم ند هاحآ یرزوک یا بلک هدشزو هل لز ( : ةاص اصلا ) « دانا

 ردهنسانعم قلوا هرزوا قجآ یرازوک لوق ىلع قعادلخ قرازوک بوشلاچ هخماب

 بوقر وق ندهسکر رو امهڪفپ داکوا ا لبق هینیع كرح اذا ورلا 2 لاق

 زاوآو هللذو فاخ اذا نالف نم ًاصأص لاق ردهنسانعم قاق و رفرسو عضاوت اکا

 قماعوط یشآ یباغا ام رخ یشیدو توص یا هب اص اص لاق ردهنسانعم كمرب و

 ردهنسانعم قلوا ققروقو تأشأش یا ةلعاا تأصأص لاق یک هاشأش ردهتسانعم

 بوق رو ندهسکر یدو هدنزو لزازب ( وص EE لحرا اطاق لاق

 هللذو فاخ اذا نالف نم ًاصاصت لاش رد هت ساتم قلوا داقنمو 1 ما راک |
 کرد هنسانعم لصا هدئزو لیدنف ( "یصنصااو ) هدشنزو جربز ( یمتسا )

 هیامرخ رکو انف نایمشکپ یک د رکج هی رک كداص ( ءاصیصلا ) ردیملعاس تك هثسنرپ
 اداض ( ًابصلا ( هل اه رد هءاصیص ید رقم ردهقلت مد مدع یبس یک شش روشد

 لق هرخآ نيد پوقح ندید رب هدننزو دوعق ( ءويصلاو ۱ هلن وکس كنابو یحف

 ًابص هوبصو لجراا ًابص لاق ردعوضوم هنسانعم لیم لصا ردە كیآ

 كليا تلالدو رخآ نيد ىلا نيد نم ج رخ اذا سمالناو ثلاثلا بابلا نم ءوبص و
 كمرولپ بوقج هروهظ هنسنرب و مهلد یا ودعلا مملع ًابص لاش ردهنسانمم
 هماعطو علط اذا ملا ًابص لاق و علط اذا بانلاو فلطلا ًابص لاق ردهتسانعم

 ( ًابصالا ) هيف ا حض وام یا ًابصاف هماعط هل | مدق لاقب ردهنسانعم قوص لا

 اذا مجلا ضا لاق ردهنسانعم كلا عولطو روهظ هنسن ر ید و هاب سک كنهمه ۳4

 هعبصا عض وام یا ًایصا اف هماعط هيلا مدق لاقب ردهنسانعم قوص لا هماعطو علط | 2



 E مک كايا لق هه مش نالوا یای E لوق یدا یاشا هی

 تانا ا ردقلوا دنآژ هسیا یطرش كلادا ردلکد دناز رددیلصا لوا ئ
 نالوا هرکصندقلا س لایا ییبم هنسهدایز مدع یای رود تسابا هدنعج تتظف)

 صل كنبرهوج هک رد حراش ردلکد زناج لادبا هی,ریه یتبم هنتلاصا ید ای

  نالواهک مال هرکصندقدنل وا لادا هب ه زه لوا یا ندنظفل یءاشا هک ردو یعالک

 یطسو یاب الاقتتسا هلغلوا مت تآای ثالث بونلوا بلق های نوحا قرطن هزمه

 اش یظفل "یشو یبتنا ردشغلوا لادا هواو لواو بلق هفلا هربخا یایو فذح
 یدنل وا تیاکح ید اایشا هدنعجو ها اقنا هرزوا یلاح یاب رونلعج هد هرزوا

 يد یه طظفل هواشاو هلیسهدایز فلاو لادبا هیی بهزمه هدننزو الاعفا
 رد یهس یریغصت ةيننو ردقو ءاه هدنسهدام "یشاربز هللادبا هاه ییهزب مه ردبغ

 یوم ن سیزدا ر كلاب هک رد هدیدر تل دوخت هل ای ددشتو واو کرد یوش

 لع بولوا ءالعف یزو لصا كنس هلکهایشا كنب رهوحو رد_دلیا ھباکح یوعلا

 لعاف ار ز ردشل وا عج هد رفم ريغ ىلع ی و هک تب TE هد رقم ربغ

 ههلک لوا لوا ةه هلغثلوا لافتسا نتریه ندنرخ آ هدم زغلعح هرزوا ءالعف
 ےک كفرص عنم ریدقن ییسلوا ءاعفا كننزو سپ ردشلوا ایا تونل وا لقت

 ةياعح ردهشوشمو ړل هاکح ییدلیا درو لقن ندلیلخ ماماود ردیا تلالد
 یینایم یرللوق بودا طیلحم و برض هصهذم شفخا ییبهذم كالیلخ هد هرو زم

 ا ینزو تكتسهلک ءایشا هکردوب يهذم شفخا ماما ارز ردشمالبا "یی
 هک یک * ا رعش ردشغاعح ءرزوا یربغ كنبد رفم نالوا درطمو سیقم ی ۰ ءا وهاو

 e ءالعف لعاف هرزوا روک ذم هجو ارز ردشفلعج هدحاو راق ىلع

 لاعفا نالوا مسکم عج ردءالعف ینزو كنس ءایشا هک ردو .نیأر لیلخ ماماو
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 ۱ ینلسک ماماو ردیعج ی هک كنید رفم نالوا لعتسم و د طمع ردلد و ةا ندنزو

 لامعتسا ترٹک یک خارفاو خرف ردلاعفا یزو كسهک ءایشا هکردوب ییأر
 تاو ایشا ی هلک ءایشا اربز ردعفلق یفمصنم ریغ.پونلوا كر قرص هلیبب
 هج ردقت وب یک تاو ارجو ار ردشلوا هاشم هنس هغیص ءالعذ هدکفلع>هرزوا

 راغ ید یراهک ءاسا"و ء ءاتیا هروک هنری رقن وب كنناسکو یدلوا | رام هلیمکح ءالعف

 ءاسا و ءانبا رلب رع ارب ز یدلیا عز هلیموزن یرهوج هکهتن زلک مزال قلوا فرصنم

 و یانعم هدشنزو ةع هل مک ( حلا ( رلیدم ردنلعج هلا اؤ فا یر هغیص

 ةثیشن یش لک لاقب یک تیشمو هدارا ردهنسانعم كليد یهنسنرب ردع-ا ندرو زم

 یدئلوا لای هدنسهدام وش و ناغیش ( ناعشلا ) هداراب یا یلاعت هللا
 هالا یا هيلا ءاشا لاقن ردهنسانعمیاق یجلعو رطضم هل رك كنءهزمه ( :هاشالا )

 املا

> 
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 هنسا رج هلیعف ینزو هلوعف هللا هره روند یأنش هدنتسن كلوب یبتذا ردتفاضا ثعاب
 هدنتسن كلوب لاد دعت كواو نیمه لرد ءو دزا هکرولوا هاکو رایتل

 ید یونش هدنو و ردها هزمهو دم هک ءانشلا ریهز یا ن نایفسو لرد یونس

 كنهسکرب ينحف ( اشا ) رددها هدیسکیا یونشلا هلا دبع نب ربهزو رددزنایز

 ءایا ءاطعا اذا عبارلا بابلا نم اتش هقح هل نش لاق ردهنسانعم كمرو ینقح

 كلنا تمذ ءاربا بودا ادا امام ینقح دوخاب كلبا رارقا ینقح كندهسکرو
 ردهتسانعم كليا جارخا و هنم ربتو هاطعاو رقا اذا هقحم “ىش لاق ردهتسانعم
 اکا هکرونید هلام لوش هدننزو حثاوس ( یاوشلا ) هج را اذا "یا ےک لا
 هربغ هلغلوا تمرحو تع یو ضوغبم هدندنع یحاص اش هیفلوا تنضو لع

 ردهدنکبسنأنشوذ هکردشفلوا جارخا هنج رحم تبسن لعاف مسا هنلوا اطعاو دوج

 هدنزو لعافت ( قناشتلا ) ردروهشم عاش هکر دیشل كلام نا هلاعف ( نانشلا )

 ( ءوشلا ) اوضغ ادا موقلا انا لاقب رد هنسانعم كش ديا هنيکو ضغب هل ر یرب

 یءوشرنالف i لوقت ردهنسانعم كليا مدش و قبس هلن وکس كواوو یعف كنيش

 و رولوا دراو ندياو ندلوا باب عل ۳۹ بلق ۳ ییقبس یااوش یتیشی و

 هنسانعم مدشن و قبس :ER یردصم ردهدنزو یعد هک ردیواقم یا یس ۾

 یدورو ندبات باب هلغلوا یواو هرو نم هدام نکل ردم وس س هداپ لتعم هک هن

 ددموقرم هدننزو فاح فاخ نامه هدهراس تاهما هک رد ح راش ردسایق فالخ

 بعو ینزح یا نالف نقاط لوش رد هتسانعم كلبا كانعو نوزع ۰وشو ا

 كب هعبظط هنسن هدیدان د وحاب هددنسب رو نب عا یا یا لوقت ردهنسانعم كەرو

 تبع یا هب توش لوقت ردهتنسانعم ,قلوا طتسمو دان ف نا دل ۲
 رد رسک كنهددشم یایو کف كنيش هک هدنزو ناعیش ( ناغیشاا ) تحرفو

 نوازا یونعم ك رک و ردمولعم هک نوسلوا یسح كرک روند هی هسک رظنلا دیعب

 & یشا ) ردمدآ یحاص ناعماو رکف ندا ردو هظحالم ینروغ كروما ب نی

 هدنن زو همارک ( او | هدننزو هدیطخ ( هثیشلاو ) هلیئوکس كنايو یصف كنيش

 ردیفدارم نتساوخ هدیسراف هک ردهنسانعم كليد هدننزو هیالع ( هیاشلاو)

 ره" "یشو دندرا یا عبارلا بابلا نم ةياشمو :ءاشمو ةئيشمو انیش اشا هتنش لوقت

 نوسل وا یسح ك E رعت هنسن هدیک رو "ربح هدیس راف ۳ هدوحوم

 تاواشاو تا ءایشاو ءایشا یعج یک لاوقا وتو کح کو یک ماسجا

 دک یوافنا شا ردیکح هد هی سکو یصتف هواو هک رولک یواشا و
 نیو رک 4 رکصندقدل وا فیفخ هددشه یاب ال ت 5 یدا ییاشا لصا

 ه.ش لیصا كنب رهوح ردشفل وا بلق هواو ءا هدعب بول وا لادا فلا ندایو هعف

Fa maaanهرس  zan Saa aEسس س ےس  

 س س سس



 ۱ كىروس ا لاد یا هک كنم مه تا ۳ ی اذا دا ازا با بابلا

 ia (lly) ؤو BNR ( 2 كتون و یال
 | ( ناتعلاو ) دزو نالس ( ناتغلاو ) هدننزو هم رکم ( ةونشلاو ) هدننزو هيم

 ًانشمو ةأتشو ثلغیو ًأنش هنشو انش لاقي ردهتسانعم كلها توادعو ضغب لاف
 تكنهسک رو هضغبا اذا عبارلاو ثلاثثا تالا نم اناس و انانشو ةوتعمو ةاتعیو

 لاق رد هنسانعم كليا تمذ ءاربا بوربو اما ینقح لوق ىلع كلعا را رقا ینقح

 ( ناتشلاو ) دزو هيالع ( هیانشلا ) هنم اربتو هاطعاوا رفا یا هقحم انش
 روند 2 هدنت وم روت د .هیشک نطبمو رادنیکو ضغبم عبطا اب هدننزو نارکس

 عیطلاپ هدنننزو هورکم ( ونشلا ) هدننزو ىشطع رونید یأنشو هدننزو هنارکس

 ردقره رونید هب یشک نانلوا توادعو ضغب مانالا نیب بویفلو| طح نددنک

 ردقح داد هکردیونعمما قلوا بولقلا بوبح اریز هدسیا رظنشوخو اقل بوخ
 ناتلواطابنتسا ندقالخا بتکو رولوا مانا تبع ثعاب ید قالخا نسح هحهاکو

 ۱ بولقلا بوی ید یسدنک هسر دا رطن ی اعاد فساد هک رب , هکر دوب

 ضغبمىا ونشم وهف لوهحا ءانب ىلع لحرلا نش لاقي رد هيو ف ى

 رد قب ره رونید هب یشک رظنم دو نیکرح و ده

 ارز رد واسم ياتو رک ذنو حجو دا رفا كن وب هددسا بولقلا بوبح هدنناذ

 توادع و ضغب هقلخ اء اد هکر د هسک لوش ًانشم ضیا دنعو ردردصم لصالا ف
 ( ءانتشلا ) سانلا ضغب یذلاوا احح ناك ناو حی یا ًاتشموه لاق هلوا ردنا

 هج رک هیلیا توادع و ضخب اعاد اکا قلخ ہک ؟رد هسک لوش هدنزو بارم

 rS لوش هدیربسش نکل ردشلیا ریش همسر و یو دسع ویا

 نسحا هسلنید هل وا رداص قوح نددنک راوطا و لاعفا قحهشاوا توادع و

 ردندنسهفیص لعاف مبا ةغلابم ردهدشنزو لاعقم هک ی ظفل ًاتشم اربز یدیاپ رولوا

 هيض كنون و یعض و ىف كنيش ( هؤنشلا ) ردلکد مالماکا موقم ریسفنو

 ته ازن و تفاظن اعاد بودا بانتجا ندد و ثول هکردهتسانعم زرقثم .
 روک ذم فصو هک رد هنسانعم ززقتو روند همدآ برمشم هریک اب نالوا هرزوا

 هضغابم ینعی نأش هدنراهنایم اعاد ردهلسقرب هدنع هکهونش دزاو رونید هغلوا هرزوا
 هتسافعمنأتخ قسه هوش هدارو شي ردعلوا یاضم هرو رم ظفل هلقلوا تاداعفو
 تفاظنو ززقت هرزوا روک ذم هجو هدارو هوش هکربد حراش نکل رولوا مسا

 یرالاوحا تفاظنو لاعفا نسح و تاذ تلاضا كدقلخ هم وقص هلق رد هتسانعم

 ثعاب
 سن Sah نی
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 اط ین دعف لاقب رونی هنراتکو هتسیق كاج ربثا ءاطشو 9 علل یه نوک

 لاش ردهنسانعم كمرو هرص ىق اطشو رولک ءوطش ییج هطش.یف یا رہنا

 رد هتسانعم قمروا نالا هرس كراوطو بلا ءاطش لم یشاذا اط# لو ۱ 9
 اک لاقت ردهنتسانعم كلا عاج و لحرلا اا دش اذا فا اطش لاش

 ًاطش لاقب ردهنسانعم قمردص هلکفک و كو غآ هراوطو اهعماج اذا هتأرما

 قلوا اناوئو یوق و ناقنایط هدنصوصخ كمرتوک كوو هلقنا اذا لطاب ریعبلا

 قم آ هناب و ققارب هرب و هيلع یوق اذا لا لجراا ًاطش لاش رد هنسانعم

 ًاطش لاق ردهتسانعم كليا رهقو هتحرط اذا هب مالا تأطش لاق رد هنسانعم
 رعلا ءطاشو "رمنلا ءرطاش لاقي ردهنسانعم رانکو ىق ( ءیطاشلا ) هرهق ادا االف _

 كاره (ءاطشالا ) هدننزو ناکر زولک ناطشو روک طارد 8
 رجلا ًاطشا لاق ردهنسانعم قمرقح بوروس نادقو "ربلف ندنرلبد رک ھل رم ک |

 قلوا مدآ یربارب نک بوشت یدل و كنهسک ر ( ءاطشالا ) حج رخا اذا

 هدننزو ليكن ( :یطشتلا )لغم راصف هدلو غلب اذا لجرا ًاطثا لاق رده
 ًاطش لاق هد هس اغ قق آ ندنفرط ییا هلغلوا نقشاط ی وص كت هرد و كاچ

 یار هکزدیفنازمو هدسنزو هایهر (هایطسصعلا )چ لس یفاولا

 ًايهر یئ هار ف اف لاق ردهنسانعم قملوا لوپلسو هبلوحو ت تسس هدرابدن و

 كيشورو هرمص ىق هبوشرق وشرق هلا هسکرب هدننزو هلعافم ( ةاطاشلا )

 ردنرابع ندکعرو هدنرانک روا یرکید و هدنرانک رب كرهن یسیرب هکردهنسانعم
 كفافو ىع كنیش ( ًاقشلا ) ءرطاش ىلع انم لک ىشم ىا الف تأاطاش لوقت
 بوروس یثید وزآ كناويح راسو كنءهود هدشنزو دوعق ( هوقشلاو ) يوس

 كنهسکربو علط اذا ثلاثلا بابلا نم !هوقشو ًاقش هب اًاقش لاق رد هنسانعم ققچ
 قفلغاط هفرط کیا توارط هلا قارط ینرلحاص كنشاب لوق ىلع قمرای یتشاب

 كن هسکربو ًاقشلا او رعس یتعب دف رفوا هقُس اذا ا ًافش لاق رد هنسانعم

 رنمآ اشنا ) ًاقشم باصا اذا االف اقش لا رد هنسانعم قفقوطای قمروا هنس هی

 زود هغارط هدشنزو هسنکم ( ةاقشلاو ) هزو بارحم ( ءافشلاو ) هدنزو

 هدننزو فک 2 هاقشم و رد لتعم هدننزو رنم روند ید قشم هک ها هتسانعم طشم

 ا یتحاص كناوسن هلکنآ ردهتسنرب نهرلتل آ هطشام هکردهتسانعم هاردم
 4 ( ءرقشلا ) ردقح هلوا یرلکدبد قیشاق هدنز رط هجب راربشاق نرو بودا

 ۳ هاقجم برض لاق رونید هنسهب كشاپ گرا هدا زو قرفم هلیڪف

 یسوزآ كناویح هکردهنتسانعم اقش لس وکس كفاکو یحف كنبش ( ًاکعلا ) هقرفم

 اغ ییعع ثلاثلا بابلا نم r ریعبل | با کش لاش ردهنسانعم قیقج بو راب
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 E 4 "یسلا ) رونلوا برض هد رب كحد ردا تمذ و دهع لاقحا و تنوم لاتحا

 كنه مدقا ند زاغاص هک روبعهدوش لوس هی وکس او یسکو شف ات

 قغاص یدوس نانلوا رک ذ هدننزو لیعفت ( سلا ) هلوا شک هنیرلجوا
 لعفت ( ءویستنا ) اهنیس بح اذا اعییست ةق الا أيس لاقي رد هنسانعم
 ةقانلا تأیست لاش ردهنسانعم كلا راردا یئدوس نب زسقغاص دفا هدر

N REقلوا فلتحم هتسن رب و بلح ريغ نم نیللا  aتأیت لاق  

 ایست لاق ردهتسانعم كليا رارقا راکنالا دعب ینقح كنهسكربو تفلتخا اذا رومالا
 هراکنا دعب رقا یا يح نالف

 ( وشوشو ) هلیوکس دزءرمهو یصف كرانيش ( اشاش ) ٤ دا نيفلا لصق
 نمف یو نویق و ردهیاکج ندنوص قج«غاچ هبوص یم كشا هلیض كرانیش
 كجءروس نوجا قلوا قلم هیروس دوخاب كمك بو شا ینعسق كشا كلذك
 هکع م ییمحت ٩ یو نویق هل وشوش ضعبلا دنعو ردهاکح ندرازآو توص

 یتیدنلوا رکذ هدننزو هلزلز ( ةأشأاشلا ) رد هاکح ندنوص قحهضاچ هکمحا وصو
 ةاشأش مغلاوا راخا یعارلا أاشأش لاق رد هنسانعم كعد وشوش دوخاي اشاش هرزوا

 ردهتسانعم قلاف شو بویئوط یشآ یباغا امرخ و وشوش وا ًاشاش هل لاق اذا

 هکر د هتسانعم صيش هدننزو لاسلس (هاشأشلا ) حاقللا لبقت ملاذا خلا تأشأش لاقب
 هد زو لزز ( وشمتلا ( روند هننرلج اغا امرخ نوزواو روند هیامرخ رکو انف

 قلوا زنکو نود شياربو اوق رفت اذا موقلا ًااشت لاق ردهتسانعم قلوا رامرات
 ھت ورکس كنم مه و یحف كنيش ) اه ) عضتا اذا مهمآ افت لاش ردهنسانعم

 رازآو رحز نوحا عنم ندقعاص هتم“ ریو نوا كمرو ىس راوط اقلطم

 دیلک هلنوکس كندشح یایو یحف كنيش ( ةايشلا ) ردهاکح ندنوص كج ەليا
 هتسانعملفقلا ةشارف رونلوا رمبعت یرب دیلک هک روند هکحرومد هجا نالوا هدنجا

 هش نالوا ظيلغو درسو نشخو تشرد كب هل رسک كتل نيس ) "یماشلا (

 كناطو ىف كنيش (۰طقلا ) ظيلغ "یماج یا "یمأش "یش لاقب روند
 ةصاخلوق یلع روند هنر ریلف ناقح بورا هزات تكنیک او كنجاغا امرخ هلیئوکس
 وهو وطش اد لاش هلی كاطو كنيش رولک ءوطش ىج روند هتغاریپ تک

 ًاطشو بالا [ هاطش ج رخا عرزک ] ىلاعت هلوق هنمو هقرووا عرزلاو للا خارف

 قمراقح "ریلف هرات نکا دوخای یباغا امر رولوا ردصم هدنزو دوعق ءوطشو

 ج رخا اذا ثلاثلا بابلا نم !ءوطش و اطش * لحلا و ع رزا ا لاقن رد هنسانعم

 هک روشد هرانادفو هر ریلف ناقج بوروس ندنفارطا كجاغا رجشلا ًاطش و ءوطدلا
 ءاطشا یج رونلوا ریبعت یرللک كحاغا رردا عطقوبد رول وا عنام هننوق كحاغا

 رولک
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 ردارعاو قحا قلوا فاضم ءززوا رورم لیوات یا ندنشدلوا 0د و
 ضعبلا دنع ردشفلوا تأرف هلیهجو یسهعرک ةيالا [ ءوسلا رطم ترطما ] كلذك
 لاعتفا ( ءایتسالا ( رد هنس رلانعم "یدارو داسف ح وتفمو لاح هوس و ررض موعصم

 كانغ و رام ندتسهلماعم ازسانو دب كندسکر ردیعواطم كنءءاسمو هوس هدننژو
 كاوتوک و كلک هدننزو یرشب ( یّوسلا ) ءاتساف هءاس لاش ردهنسانعم قلوا

 هدضب یا یءونشلاب سا طبع نالف لاقب هنمو ردیضیقث نسخ 8

 كلبا دساف و وئوک یهنسن رب هلرسک كنءرمه ( ةءاسالا ) روتلوا قالطا هشت او

 ددهنسانعم كلبا كلوئوکو تک هیسکربو هدسفا یا ةءاسا هءاسا لاقت رد هتسانعم
 ۱ 5 ی تساضم رج رق رلیحف كنيس ( وسلا ) نسحا دض هيلا ءاسا لاقي
 لعفنم قبحاص یسلچ 1 هسان روللوا ریبعت یر دوا ردوضم نالوا مارح نف

 شح اف رک ردهناتقم هشحاف و هروع و هحرف یا هوس فشک لاش ن وهکیدلیا

 (یءوسلا)رد هنسانعم هع:فتلصخ یوخ نماربو ردنرابعندهلعفو لع شحاف و ند هک
 یاب و یحف كنيس ) هثیسلا ( رد هنسانعم هحبق تلصخ كاكا هدنزو یشطع

 ا نا فتا يا لاق رد هی "دلعف هکر د هنسانعم هنیطخ هلرسک كتهددشم

 هرکصندقدنل وا بلق هاب واو ردهویس ىلصا هک رد ح راش ةیطالا یهو ةنسحلا
 سا قاوا قو نکر رح هنسن رب هدننزو باح” ( ءاوسلا ) ردشوا ماغدا

 نالوا خب و نیک ر ح هدننزو ملا ( سالا ۳3 اذا !ءاوس هوس "یا ءاس لاش

 حب یا ۶ وسا لحر لاش هدنزو ءا رج رود ء۱۶ وس هدننن وم روشد هب یشک

 هک نوسل وا یتطاب د رکو نوسلوا یرهاظ ی ےق كرك دصبق یا هاو :أ ماو

 ییهسکرب هدننزو لیعفت ( "یوسلاو ) هدننزو E ( ةثوتلا ) رولوا تر ۷ ۶
 لاش رد هنسانعم كلا فیزو بییعت ود دكدشا وئوک یشیا و هلتسن هلعف دن

 ( ءهوس ونب ) تأسا لاقو هيلع هباع یا اثیوست و هئوست هعینص هيلع ءوس
 ( یواسلا ) ردندلاجر "یاسا هدننزو هفارخ ( اوس ) ردتعاج رب هلی كنيس

 لباقم هکهتن هرزوا سایق ریغ ردیعج كنظفل ءوس هبسک كواو و ىح كيم
 ید رفم ید كنسکیا ضعبلا دنع و ردعج ندنسهلک نسح ید نسا نالوا

 یدا هءوسم لیصا ردیلباقم ترسم E ید رفم دوخ اي رداک د ع وع“

 انفحم ىج نکل روند یواسم بوللوا در واو هدنعج ءانب اک | رد هدننزو هلعفم
 للا هنمو ردیلباقم نساحم هکر دلهعتسم هن_دانعم صیاقو بويع هدعب ردلیعتسم

 یحاص بویع و باصوا ردقن ره یمسق تآ ینعب [ امواسم ىلع یرح لیلا ]

 لیصا روب نم لثم رولوا قئاسو لماح هنرلمادقاو یرج یرلتاذ مرک هدراهسلوا
 تباجمو تلاصا بح ومر هئب هدهسیا راو لاح فعض ردقن ره هسک نالوا مرکو

mou 



 : :os ءانسلا و و AA Aj 3 1 A 3 بق

 3 + ۱3 راد سام كا شبا قحلوا نکغو لعفنم بویفلشوخ هیسکر ها دعت ا
 ]| ةياوسو ةءأوسو |"اوسو اءوس ههوسی ه«اس لاقي روشوا ریبعت كل تلوتوکو تیک
 (ءوسلا ) هرکیام هب لعق اذا ةياسمو ءاسمو ةياسمو ةيءامو ةءاصو ةيءاوسو |
 ا هاب هدراصب تافل وم ردکعد كد و كلوئوک ردسا هلص كنيس |

 هبوید روما رک رونید هعيش ندا لانهصغو لعفتمو موی یناسنا اقلطم یسهدام ۱
 :. توسلوا ندهحراخ لاوحا 4 4 ك ندەيدو هیش لاوحا رک و ند هبو رخاو

 لاعتسا هد رلص وصحم یانعم هلتسانم ررب هدعب یک قیدصو مح نادقفو لام تاوف

 هدرلهض راع و تاق آ هلی كنيس هلج زا ید وا قرف هلیضو هلیحف كنيسو یدنلوا

 هتتلع صرب هلیعض كنيس ( ءوسو ) یبننا رلیدلیا لامعتسا .دروش و رش هلیعفو
 ۰ || صاعا لع ماعلا فطع روئلوا قالطا 4 هضراع و تفآ ره و رولوا قالطا
 ۱ ۱۳ ا هو رووا قالطا هشت او روند هنلع مه فعش و ر ردندنلسق

 اوكرشا نيذلا ةبقاع یا نیسلا م نم یا ةأرق ىف [ ءوسلا اواسا نذلا ةبقاع ناک

 ا رد هدننزو یرش هکردهلیناونع یءوس هروهشم تأرق هدهموق رم تیآ رانلا

 | لجر اذه لاو یدنلوا رکذ هک هتن ردردصم هلیصف كنيس ( هوسلا ) رکذیس اک

OE A SES:روش ك و رشنم د و ا روب یتعی اجف ةفاضالاو حفلا  

 ۱۳۵ ۱ رودص تأناو يش نددنک اعاد هرزوا 6 یاضتقم هکر دەس
 ردشفلوا زوج هدحابصم نکل ردلکد زناج E لحرلا قرهلوا تعن ۳
 یا تعنلا ىلع ءوسلا لملاو ی اجر رواوا ردصلاب فص و ةغلابم

 مالک یف - هدنروص خف رد E ف هدنلوق هوسلا لوق ف ربخالو
 لصاح هک رول وا كد هوس و نا ق رب ال" E هضو رولوا كو ق
 هد هلي و یحف كنيس یسهع رک ةيالا [ ءوسلا ةراد مملعو ] ردکعد !هوس 2

 4ا داسف و "ید هروک هب هعح و البو رز ردشغل وا تأرق

 هموقرم تیآ 3و نرم و و هدفاقک هک رد جرم و ردشغوا ريسقت

  فعضو هرکو هرک قرف هدننب هموم هليا هحوتفم هکیدلاق یدنلوا تأرق هلتیتهج
 ردرلردصم لصالا ق هدیسیکیا دوخاب ردعسا ی وعحهو ردصم ی وتفع هکر دیک فعضو

 رش هموعضم و بولوا بلاغ یتفاضا ه.ش نالوا دارم یمذ كنهحوتفم تیاپب

 ندتهح و ربا هداراو ءوسلاهبدارا لاقیف ردشلوا یراج ردیطیقن كرب هک هنسا رج
 بولوا فاضم هنسهلک ءوس نالوا حوتفم هلفلوا مومذم نظ هدننرابع ءوسلا نظ
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 ٠ وأدن سو رنا کردو ید وڪ» هک ردقلا تح ابهذم اهل لعح اذا )

 تأرجو رونید همدآ كالاپو فیفخو تسج هاه ( هوآدنسلاو ) هدننزو لحد رج
 هدرخ ولشاب یصب و روند هیسک هماقلا رصف و رونید هب یشک یحاص مادقاو

 هبذ رونید هدروق یشید و روند هیسک سرلا مظعو روند هو ول هلج
 كنيس ( ءسسا ) هیسک كناف ردولعتف زو كوب رولک نووأدنس ىج هتسانعم
 هنس هطروع قلاب و هنسهطروع هکر کج هلیاه ( ةأرسلاو ) هلیئوکس كنارو یضف
 ) ءورسسلا ( ردقل وا رویم نالوا چا لوق لع ردتمل هد هلک كنيس رونبد

 يج ضوب یا ۶ ٩ رس ةدارح لاق روند دل اب و هب هک رکح نایلطرو+ هدننژو روبص

 ارز ردردا ربخآ نزو وبشاو هدننزو مک ر رولک ءرس و هدننززو بک رولک ا

 لاق ردهنسانعم قلطروع قلابو هکرکح هلیاوکس كنارو ىعف كنيس ( ءمسلا )
 .قوح یدالوا كنوئاخو تضاب اذا ثلاثلا بابلا نم ارس ةکعسلاو ةدا را ت أرس

 ( ذثسشلا ) اهدالوا زنک اذ | ءأرلا ثأرس لاقش رونلوا لامعتسا هنسانعم قوا
 N ییعع هدأ رطاو 1 رلا تا ام لاق ردهرلانعم لوا ید و هدشننزو هلعش

 ردهنسانعم قماج بوک قو قل طر وب ناک هلی رنک تمره ( ۰اسسالا )
 يسا هکزکح هدننزو هدورتمم ( ةهورسلا ) ضیبت نا ناج یا ةدارطا تارا لاق
 ی كيس ( ًاطسلا ) دارلا ةربثک یا :هورسم ضرا لاق رونید هرب قوح

 اذا ثلاثلا بابلا نم ًاطس ةأرلا ًأطس لاقي ردهنسانعم كليا عاج هلیئوکس كناطو

 قمردزص بودرا یتغای هرک هلیلوکس كمالو یصف كنيس ( السلا ) اهعماج
 مص وص و هلباعو هخط اذا ثلاثلا بابلا نم الس نعسلا الس لاقي رد هنسانعم

 یا مسسلا الس لا ردهنساتعم قمرقح یتغاب بوقص یهناد یسهلوقم هثکو
 ربخات یهذا و هب مضیا اب لاق ردهنسانعم قمرواو هنهد ج راف ہرہصع

 لع یا,امهرد اذک الس لاق ردهنسانعم كمرو بوناص هلع نامه پوپلیا

 لاقب ردهنسانعم كليا حالصا هلغلترآ بوراپوق ینیرلنکی كنجاغا امرخو هدقن
 بودیرا یتغای هرک خدو هدننزو لاعتفا ( ءالتسالا ) هءالس عز اذا عدلا السا
 هدنزو باتک ( ءالسلا ) ء الس یعع نمسلا ءالتسا لاق ردهنسانعم قمردزص

 هدنن زو هلعفا رولک هئلسا یمج روند هغاب ناص شلردزرص ردم »اندرو زم یانعم

 شوق عولربو هنسانعم لضلا كوش رونید هننکیت امرخ هدننزو «ارق ( ءالسلا )

 رولوا یرویس هدنلکش ینکیت امرخ هک رونبد هنلرټ قارښمو قوا عو ربو ردیدآ

 كنيس ( ءوسلا ) هيلا رظنب "یشلا ىلا .عفترا ىا لجرلا ًأطالسا لاقب ردهتسانعم
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 هجن نوعا فرص هضرا فارطا هدکدلیا روهظ 4 نورفا ندمولعم رادقمو

 یشان ندننوخمو ربک لاک هک ايق زم و رع نددالوا یذیشلنا بیر ید بیزایم
 بش زور ره نوحما نوسلیا اتکا یسیرب ندسات داحآ د وخای هداعا ی درب

 تم وکح دنسم سااج ی دیشلوا بقلم ها ایقبرم لکم لا قزم یسابل کی دیک
 عاقسا ینفحهلوا بارخ كبرأم ةتيدم هلیمادبا كرون نم دس ندهنهاکرب .هدقدلوا
 هراف یرلکدد نادرح هدنید ددنس ید هنهاک یدلیا لاوس ندنتمالع هلکلیا

 نوکر ب یدد رولوا برقتم نامز ینح هلوا با رخ كدس هس رولوا تیر

 بيلقتو رفح ىنيمز هل رللا هکیدروک یظع نادزجرب هدموقرع دس فارطا ایشزم

 هبالجحو لقن دعب نم یدلیا قی دصت ی هنهاک بولوا ريح“ ايق رم ردا رص

 سی ال هالعت لغوا دی دادتنک یدلبا لا را هلا دزا لئابق پ ودا مع

 ناشیرب یرلنیعج :زاربش هللا كنابس لئابق هدناقز كن آ بولوا تراما تملخ

 هنفج لآ هب رثی جرزخو سوا هرم نطب هعازخو هناع یسهلیق دزا هلغلوا
 ددشلوا روب م لثم برضم یرالاح هلی رللءا قرفنو لق هقارع هيذج ل آ هماش
 هلیهلا لاسرا هایرلغا شتسرپ هباتفآ بودیا بیذکت ینیز ربمغیپ برام لهاو
 ردشلیا انف باقرغ یروبزم ةنیدمو مده یروزم دس بودا روهظ مرعلا لیس
 ردیوسنم اک |یسهشاط هیأبس ندهعیش ةالغ هکر دیمسا یردب كنهسک مان هلادبع ًابسو

 هتسانعم رج رونید هی یجس هدننزو هیطخ ( ةثيبسلاو ) هدننزو باتک ( ءاپسلا )
kKءایوس هد هنا نکل رونلوا نظ فرح و دونم ندیو یرلک دد هيب وس  

 لابعتسا رصم لها یرثک۔ ا روتلوا ذاحتا ندهطنح هکردذیم هنوکرب مح كنيس
 هل رسک ك هرمه ( ءابسالا ) رول وا شذوا هص وصحم تفل هلغلوا بسم وید رردا
 یا تبخا اذا یلاعت هلا رم ال نالف E2 لاق ردهنسانعم قلف ورفرسو عضاوت

 هدننزو دعقم ( ًابسلا ) هبلق هل مضخا ىنعي تبخ اذا "یشلا ىلع ايسا لاةیو عضخ

 روتید هبیرد ناقح بولیوص هدننزو ریما ( "یبسلا ) هنمانعم قیرط روند هلو

 هفرغ ( ةابسلا ) رولا ریعت یواق نالی هک ردیسی رد نالیوص كتالي هيلا "یس

 هدح ومیاب ( اتنبسلا ) اديعت ازفس یا ةًأبس دنر لاقي رد هنساتعم دیعب 2

 هیسک لشاب وبوس كب هدشنزو هرکتسم ازومعمو اروصقم هلا هیقوف یا و نونو
 خوک ردشلیا ربسفن هلی رابع * خ وکلاک الیوط E نوکی نم * فلؤم رونید

 هدنلکش ج وکروا یسهپت ندقلزاس هکردهناخرب صوصحم هب هکارتو دارکا کیدد
 نوکی نم وه و ًاتنبسم لجر لاقب راردیا ریبعت غوه هدنرانی رولوا یطورخو
 هدنلا هرعت هل وکس كەم یاخو یف كنيس ( احلا ) خ وکلاک الیوط ةا

 كاملا بابلا نم احس رابلا اخس لاق ردهنسانعم كا لو كج هيلشيا شتآ

 اذا
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 أحال للا هنم و ح راشلا لاف یضع وا ابرق هاعدوا ستعا هرحز اذا ءاسایو

 شروم شراق هنسنرب هدننزو لزز ( وساشلا ) هنب ۸ ورمأی یا یا اسالو

 ( ًابسلا ) تفلتخا اذا رومالا تأسأست لاش ردهنسانعم قلوا تاتو هدروش

 يح كنابو كيم ( ًابشاو ) هدننزو بانک ( ءابسلاو ) هلیوکس كنابو یحف كنيس
 اذا ثلاثثلا بابلانم ًابسمو اءایسو ًابس رملنا ًابس لاقي ردهنسانعم كيا انشا €
 نوعا تراح زک | ردشلوا صیصخت هارتشا نوعا برش نامه هدساسا اهارش

 ققای هشنا یهنسنرب اقلطم اسو یہا روند رملنا ېس زمهالب هسا ردا انشا

 رد هنساتعم کود هبا یاب هلکنکد ییهسکربو هقرحا یا دلا ًابس لاق رد هتسانعم

 اس لاش ردهنسانعم قیوص بوزوب یتسهلوقم قوبقو یردو هدلج یا هابس لاش

 لا هلا هکر نوحما كمشلنسا هک رد هنسانعم كلبا هاصمو هخلس اذا دللا
 رییغت هلکلنا رذأت هبیرد شت او هعفاص اذا لجرلا اس لاقب ردت رابع ندقعشوط

 هنریغو هتغذل اذا داخارانلا تأیسلاقب رونلوا رببعت كمردنب وک هک رد هنسانعم كلا

 رها ابتسا لاق ردهتسانعم كلبا انشا رج دون هدنزو لاا ا ۲
 ةکرد هتسانعم شورفیه روید هسک ناتبص بارش هدننزوراط (ءاپسلا ) اها شا اذآ

 ی هدنشزو لبج ( ًابس ) رملنا جايب یا ابس وه لاق رونلوا ریبعت یچ هناخم
 ردب رمش كننراپان> سیقلب هدنع رد زب اج فرص عنم هلی رابتعا هدلبو فرص هلیسهدارا

 بج ن سش دبع ( ابسو ) یدیا نابایخو غاب یضرا عیجو نادابآ تیاغب هدفلس
 اکا یسهلجج ینعی مماج ینع لئابف "لج ر دیبقل كنهسک ما ناطعق نب برع نا

 یدایاو ابس یدبا وقرفت * لئلا هنمو ردرلشلوا ع رفتمو بعشتم ندنآو بوسنم

 ءابس روئلوا ملکت قرهلوا یتیم هرزوا نوکس یسهک ابس هداروب اوددبت یا * ابس
 ناشیرب كنيعج رب رو نم لثم ردلد ندءهرمه ینوکبس هکلب ردلک د فقح ندنظفل

 ردیعجبا عج یدایاو ردعجت ندنظفل دب یسهلک یدیا رونلوا برش هدنسلوا رامراتو
 عسا ىك شع ةسجخ ةفاضالا دعب زد هنسانعم تنگ دوخاي رد هنسانعم قي رط دب

 صخ# راربد ید ترم هک رو نم رهش هک رد ورم ردنا مدنرکح دحاو

 هک یدبا راو یدالوا فن نوا ردشلوا امس رلیسا ندنفیدلوا نکاس موقرم

 لماع بول وا نکاس هدنع رنو زاما نو رعشا رج محدم هدنکد زا ردرلنوب

 لیس رد راردپ هليقرب یرب ره كرلن و و رلیدلیا لقن هماش رلنوب ماذح ج ناسغ
 هط ندلابجو یداوب فارطا هکردوب ینا الاجا ردشفلوا لاسرا هرانو مرا

 هک ابس روب زم نیکشیا تانا رع بیر هلکعا روهظ میظع ليس مدبمد هپ هم وقم
 ان د دس دسر نیلبطا نيبام ند رجعو دی دح هللا هرشک تمه یدیا برم تام

 قراحم ون ضعب قوف امنع نوعا اقسا نیرلتاع و ر نه ه دتحاح تفو ب ودیا

 یی دام ھمت هک ت KR رگ

 سا س
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i.يت كاز ( کا ) قلطلا دنع ین اهلجر دنع هتمر اذا اهدلوب ةقالا تاك  

E:8 ۳ باغ ( دقنلا "اکو ) هدننزو هه ( 5 "ک رلاو ) هدنزو دست  

 5 21015 هلفلوا كان هراسیو تور کر د هک لوک 11 9
 ۱۲۲ ۱ ۱ ا ق لا ردا اطفاو دقن تعاسرد بويا ربات اضدقالا ىل ل 9

  ندهنکرپ هدننزو لاعتفا ( ءاکر زالا ) دقنلا لحاع مسموم یا دقلا.ءاك زو :«ک زو

 | كنون ویعخق كناز ( ًانزلا ) هذخا اذاهقح هنم ءاکد زا لاقب ردهنسانعمقل آ یولطمقح
 | زو از هيلا أنز لاقب رد هنسانعم قفغص هدننزو دوعق («ونلاو ) هلیوکس
 ۳  دعص اذا لبلا ق ًانز لاقب رد هتسانعم قمقچ هغ اطو اب اذا ثا اثلا بابلا نم

 هب هتسن رب و هضعب دو صلقاذا لظلا ًنز لاقي ردهتسانعم قملاصق بولیکج هکلوکو :

 ردهتسانعم قملوا نامداشو نیشواند اذا هيلا ان ز لاقب رد هنسانعم قمتاچ بوشلقای كي
 هرو عسسا اذا ًانز لاقب ردهتسانعم كليا تعرسو برط اذا لحرلا ۳3 لاقت

  هقنخ اذا هأتز لاق رددنسانعم قغوبو ضرالاب قزلاذا ًانز لاق رد هنسانعم قعشاپ
 ۱۱٩۱ هتقح هدهرباس تاهمانقتحا اذا هلو أانز لاشردهنساتعم كليا سح لو هدهنامو

 زا لا هانزا لاق رد هنسانعم قمردنغص هلرسک تنمرمه ( ءازالا ) ردرسفم هلیناوتع

 | لو سح و هدعص یا هأنزا لاق ردهتسانعم قمراقیح یرافو و هالا یا مالا
 ۱ یم هدوک هدننزو بام ( الا ) هنقح یا هلو ًانزا لاقي ردهتسانعم كليا
 رو دونید هییشک ندیا سبح ینلوب رثک او روتید هرودو جایوط یلمر وشود
 هلعفت ( دشت رلا ) روند هنمولط وص كجوک هدننزو ریما ( ینزلا) ردیدآ عضوم
 یحف كناز ( ءورلا ) قیض اذا تن زن هيلع ًانز لاقي ردهتسانعم كلیا قیبضت هدننزو
 الو یک كاله سفنلاب روند 2 نالوا ثداح هل بس توم هلیئوکس كواوو

 ۲ | ردصم ءوزو یک تنجو تک الف ینیدلوا راپود هلکلبا تافو یردب كهسکرب
 ءوز هب رهدلا ءاز لاق هنساتعم كليا لالا بلقنم نامز ثداوح یب هسکرب رولوا
 هغندل وا بای رفظ هنکیدلک هروب نم یانعم ینعی هبهکو هکیدید ورعونا هب بلقنا اذا
  نیوفل رثک | یسانعم بولوا مقاو هدامدق راعشا ضعب ارز مدلوا رورسم تیاقب
 یدا هنشمو یخ هدیدنع نیقلفمو

 شا هدنزو لانلتس ( ءاساسلاو ) هدنزو هزر( ةاساسلا ) « نسلا لصف»

 بوشا هدکبرویدوخای قماچ هکبشا وص دوخای كلیا عنمو رجز ندکقک ینیمق
 توص هک راربد أس هدلحموب بع را A نوا كلبا تعرب
 هاساس رالاب اس لاق رردا رییعت هلا وجو شوج هدیکر ردهاکح ندرازآ

 ا

1 
5 
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 هاشابو



Eنا ۳ ۱  

 لاقب رلیدلیا لابعتسا هللا دی دشت رابع نکل ردقلوا هثیور هبا همه نالوا سایق ||
 هلباه ردههار یدرفم ردید آ رجشرپ ( ءارلا ) بقعتو رظن یا مالا یف ةیورەل سیل

 رهلا دز ءارو ردشلوا تبان هدنسوپف روئراغ ر دندنعون نالیغم موقرم رجش |
 كنمرمه ( ءاورالا ) ردندتسالج هودا ردهنسن یرکدد یویک زکد هک ردیسا ا

 ناکلا ًاورا لاش رد هنسانعم قلوا قّوح رو زم رش یرلکدید ءار هدربرب هلک

 بوصیق ینزاغوب كناویح رباب كنهسكرب هدننزو لکت ( شیلا ) ءارلا هب ژثک اذا
 هقانخ نع عف اذا ئر هأیر لاقب ردهنسانعم كقشوک نیا نالوا ءرزوا قغتوب

 رد هنسانعم كلبا هشیدناو رکف بواص ینکوص كشيارب كرد هدنظفل تورو
 لاقي ردهتسانعم اقنا قفقص هدننزو هلعافم ( ةأيارملا ) اور ینعع مالا فاير لاقت

 زدهنسانعم یدروک هکردتفل هدنسهک یار هدنزو شاخ ( ار
 یردصم ینعی زلوا فرصتم هلغلوا بواقمو هروک هتنایب كحراش هار یا .ءار لاق

 ندنآ هدننزو څر هلا هرمهو یرسک كنار ( "یزلا ) ردلکد دراو یرهفیص راسو ۱
 رد هنسانعم رادیدو تیور ردعما

 هازأز لاش ردهنسانعم فیوخ ققفروق هدننزو هلراز ( ةازارلا ) € یازلا لصف ۶

 رد هنسانعم كعرو هلتعیس قرا وط یرافو ینغریوفقو ینشاب یشوق هودو هفوخ یا

 هلي كفاف رطقو هبذو هسار هب رطق اعفار اع یسم یثم اذا ملظلا ازاز لاقب

 هازآزو ردیبذ هلا سأر دارم ند رطق ییا هدارو هک روند هنحوا ك نر
 ل زازت ( قزآ زنلا ) هک رح اذا "یا ًازآز لاقب رد هنسانعم قمالغرا یەت رپ

 ند هنسنرب و ع نعزب اذا "یشلا ازازب لاش رد هنسانعم قءالغراو قلصراص هدننژو

 هداروب اق رف هل غ اصن اذا هنم ازت لاق رد هنسانعم كلج وک بوتیس لغت روق

 اذا لح زا ازت لاق رد هنتسانعم قفروقو رولوا هدهتسانعم للا قم امت
 یشیوروب یجیرجو ًابتخا اذا لجرلا ًازآزت لاقب ردهنسانعم قءالقص بوتل رک و فاخ
 یشم اذا لجرلا ازز لاق رد هنسانعم كع رو قرهنقلاچ هلکیرح یراناپ یک
 هطبلع ( دئزوزلاو ) هدننزو هطبالع ( ةئزاوزلا ) راصقلا ةْیهک هفاطعا 5 رع

 ردق لاش هلوا راغص هود شفلزاغوب رب هنحا هکروتید هناغرف كوي لوش هدنزو
 هدنباب لتعم یبهداموب ینبم هنیهو یرهوج روزا مضت يطع یا ةثزوزو هئزاوز 2
 رد وصم ندبه و هلغل وا مبا هب یا هدیایو یارهوج هکر ید ح راش ردغخایا و ۱ ۱

 ردهم هانب ندبضغ هک رد هنسانعم هبضغ هلیوکس كنوو یصف كناز ( ابا )
 بابلانم ءاکز هاکز لاقب ردهنسانعم قمروا لینوکس كفاکو یصف كناز ( 6ا ) )
 دقن لیت لوق ىلع ردهنسانعم كمريو بویاص ها هیسکرو هبرض اذا تلاش

 كلبا دانتساو اجلا هيسكربو هدقن لوا هدقن اذا افلا ءا ز لاقب ردهنساتعم كلیا

 1 لوا

3 
۰ 



 2 هدرک ن نش تعجب هکر دهتساتعم كلتا ی ترو ایلع داز یا و "یا امو لاب رد هتساتعع 6
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 تایظعم ( تاح 7 118 اد اذادلا ًامرا لاش ردةتساتعم قلوا نیت كىو ابلع دار
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 اف ص لاقت روند هرابخآ نالوا لطاو هد وهپس و وغ هت زو

 ا ي توو ىه كار( زا ۴ تن
 3 3 ٠  أنرپ هاج لاقب ردهتسانعم كروب قرهكایوا رغ رعاو رصت اذا تلاثا

 ع تور هیاوحع هاو یْصم »لخوا لوقتم ندیععصا کلا اتعم و لقا ی ۵

 E ) دد نیمو موسس هاب لتعم هيض كلا ( ًاتربثا ) رددطا ماییاو |

 .تلکویلس ۳ یمن اد ناو رکو ی و تس هدنزو هجرحد 4۱ دحع

 سرب كن راکند كوو ناولو یخ یا : ةايهر هب لاق روثوا ریبعت تلکش کو |
 ۱ یم لا نلدعلا دا لعح اذا للا اهر لاقب ردهتساتعم تكلعا غآ ندنرکید |

  ودهتساتعم قفل وقح بونای ورحما روک ی شا ندکل رب كم دوخ اب ندعو یضور الا

 | چو یآر هدصوصخرو ارکوا ادهج تقرو نا اذا هاسع تایهر 5

 | كلا داقاو ظيلع پویلنا راوتسا و مک هلالقحا دوخا درو تحت

 ۱ 2 كشوک کوب هراوطو هک الو هدضفا اذا هر ًايهر لاع ردهتماتعم
 یرعوط هقرط رب کوش ردهتتساتمم كمالیا دن زن سا درگ

 روت دولیو هدعب الق هاج ادا لجا 1 اهر لاق هوا هرزوأ كاش ود ا

Îرطل تیپ ادا يالا تایهر لاق رد ةتساتعم قوا حس هو دعا م هجعر ردا  

eی  

1 

 3 اهر لاقت ردهتساتعم كلتا با طتاو تکرح هوا هکر هدو ج ر حد (ویهَلا) |

 . ردەتساتعم كعرو كرمدا نالیمو مارح یک هزات لای و كرو بر طضا 21 "یا

 | قوا رکردو رتا هشمردغاب روش باح و ءافکت اذا هتیسم ق اهر لاع
 | زوته نکیعیلنا دصقخ هتارب هسک رو رطات ایت ادا باعسلا ًایهرت لاع رده: ًاتعم

 ا قعر وط لیوا ەرزۆآ ددرب و تريح ب ويلا مادقا هذلا- ددل وا دان رح یلخا ۱

"۳3:3۲: ۳ 7 
 ےس 4

 ۷ ةئورتلا ) ق دم وهو هتع كما مت هب مه ادا هما قارهرت لاع رددتساتعم || 1 ی فریم لس ناو
 اترو ليف هدزوا سايق ( "یورتلاو ) هدو هلعفت هلقالا هع یزو لق

 | هشیداو رکق لاعاهلا هظح الم یتیقاع بویلتا لع هداوح رای هلص وصح ر 2

 واش ردهتساتعم ردو رطتو ر < ردعع) ندت هد زو هل ( ةوزا) 2 ۱  باوج لج ملو ةقعتو هیق رطت ادا اتیورو هئورب : حالاق یور لاقت ردهتساتعم | 2
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 هنیعج ريخ بولوا نت اع و 9 یاکدنز نسح 2 یی ۳1 عجو 9
 هلغل وا ندهیلهاچ ننس اعد هل رابعو هکر بد ح راش زسهلوا قفوم هلاسناو تر

 هل رابع ريخ ق امکنب عجو كيلع هللا كرابو كل هللا كراب ید كنوب بون)وآ ی

 لوش هدننزو لب ( یتفرلا ) ینا ردشلوا رداص یوب ما هدنمض قفلوا اعد ۱

 نویقوهنسانعم بلقلا عارفنم هلوا شوق ندنرب کر وب ندنفوخ تدش هکر دهسک

 رونید هیوهآ كکروا ناغاجاقو رونید هنشوق هود كکروا كبو روند هتناپوج
 هنع هلا یضر مظعا قوراف هدننزو منع ( فری ) رد يما دوسا دبع رب "یفریو

 لوکس كنافو یحف كنار ( ًاقرلا ) ردیسا یرهدرک دازآ دنن كنراتمح
 13 بولیسک یمهلوقم ناقو یشای زوک ندا نالپس هدننزو دوعق ( ءوقزاو )
 هدندیو نکسو فح اذا ثلاثلا بالا نم و ًافرت عمدلا اقر لاقب ردهنتساتعم

 ر ًاقرو عفترا اذا قرعلا اقر لاقب رد هن سانعم كلک هروهظ بوقلاق یرافو ربط

 كليا حالصاو دسفا اذا ار مان ار لاق ردهنسانعم كمریو هداتسق یب هنس

 ردهنسانعم قمقچ یرافو و ما اذا موب افر لاش رولوا دض هلغلوا هتسانعم

 ( ةاقرلا ) دعص اذا هجردلا ىف اقر لاق رولوا تول هدنسهک قر نالوا ىا سب

 ناکم مسا هلیعف كيم نکل روید هلابدرن و هجرد ردتغل هد هلک و هليکف كم
 نکاس یاقو ینشای زوکناق ۲ ہلاک كرمه ( ءاقرالا ) ردتل آ مسا هل مک و بولوا

 یراق و بو ریش یر ِط هدندب و ا هعمد ىلاعت هللا ًافرا لاق رد هنساتعم قاق ۱

 لوش هدننزو روبص ( ءوقرا ) هتعفر یا قرعلا اما لاق رذ هنسانعم قمردلاق

 اه کو وداد رک رووا عضو هنیرزوا نوجا قلوا نک اس ناق هکردهتسن

 شیر دنور هلا هروسامو یک نوب رطنقو یشاط ناقو یننرط روم نوسلوا هتسن

 ایف ناف لبالا اوبسنال * نیصنب مک | لوق هنمو ردنکس قناف نورب ید كلقوا

 ین ردندبع ءامکح موق مک | ءامدلا نقف تایذلا ف یطعت یا * مذلا هوقر
 ربط, و ج رد ید یروزم مالک هدهناننیص وکیدلنا رب رحم هنس هلق "یط ردفاتح

 کیا مانتشدو راز آو بس بوقاب هلی راقح مثج هنمسق هود رلزس نع ردشلیا

 هشوکسو ظفح كصاصتتا مد غنوا اطعا نوجا تید نالوالد هصاصق رلت آ اریز

 یوق رم مالک ینبم هنبهو یرهوج ردهود زو تید لصا ارز رارولوا هليو
 كلذ هد هب اهن 9 ريد اش ردشلنا تبث هلیناونع ثیدلا قو هلکلنا نظ ثیدح
 هبیرقلا مصاع نب سیق روب رم مالک هدنحرش صفو ردموس رم هللا روک ذم ناوتع
 كنار ( اما ) ردمهاو ريغ یرهوح هلغلوا ندا هسا لوا بولوا دم

 كلبا تمافاو ثكف هدرز هدنزو دوسعق ( ءوعزاو ) لینوکس لیمو یعف
 قوا هدايزو ماقا اذا ثلاثلا بابلانم !ءومر و امر لیترلا امر لاق ردهن اتوم

OK A g.. 



 اطر لاق ES كليا یعرط حقد 2 قمر رق و راه ا تلال

 | قح ا ًاطر هب لاق ردد اب تهالبو قام (:اط زا )2

 | هدنزو مار 1 رولک أ اطر ییج روند ةيسک ق وجا و نوب هدننزو ریما ) یطرلا +

BE3 هسسک كن ۰ ره ( ءاط رالا ( هدش زو ء ءارچب روند و رونید هطر  

 3 اذآ ةیرالا ا لاق ردد: س انعم قلوا هغلاب هتسهب E زا هعاج "

 ا لحرا ًاطرتسا لاقب ردهتسانعم قلوا قجا ( ءاط تسالا ) مماجت نا ت
 | ردهنسانعمقمردشانب هرانک یییک هلیئوکس كنافو یعف كنار ( ءاقرلا ۲ انیطر ۲

 كوك وسو قت رر كنهماجو طشلا نم اهاندا اذا ثلاثلا.بابلا نم افر ةنیفسلا ًافر لاقت

 ردهتسانعم كمردشن بو زدش واق هلیهح و ثمروا اب كکید بو« هنن رب یرب نر

 نالوا كا هشیدنا اب ب نوک یا هد مضو هو رخ مال اذا بوثنا فو لاق

 ج هنتسانعم كليا نط و نک.اس هلیس هلماعم تلوهسو قفراب ت اب یدک

 1 حالصا یهتسنربو ةنيامطلاو نوکسلاب هذخاو هنما یا هنكس اذا لحرلا افر لاق

 4 یا مس | هد زو دعقم ( ۳ را. ) صا یا مہ د افر لاقت ردهنساتعف كليا

 | هدهلیص كيم رونلوا ريبعت هلکسا کروند هعض وم كح هیلبا رارق یک هدرانک

 أ رونبد هتسهلوقم هني و جورواو یجمای همان هدنزو دادش ( افرلا ) ردزیاج

 | مجج اذا لحرلا افرا لاق رد هنسانعم كليا لیه هباج رب هلی رسک تی هرم ه ( ءاق اقرالا )

  بوغلش هپ ددسن رب و طشتما اذا لحرا افرا لا ر رد هتسانعم قمارط لاقصو جاصو"

 قعردناح بوردعلقاب هب هتسذ رب یهتسن ربو ینداذا هیلع افرا لاقي رد هنسانعم قاچ ۱

۱ 

| 
۳ 

 كلا هلماعم هلت اعر و تمر <= هیسک رو هاندا یا هیلا افرا لاق رد هدم اعم

 هایاح یا افرا لاقب نول وا هدص وصخ ا کو هدارشو عیب 3 رک ردهتساتعم

 هيلا افرا لاق رد هنسانعم یفعصو هاراد یا افرا لاق ردهنسانعم كلنا ارادمو

 هافارک لاق ردهنیرلانعم ةارادمو ةابام تدون هدننزو هلعاقم ( ةاقارملا ( أب یا

1 

 . ردهتسانعم قلا تهعکیو لدکی موق هدننزو لعاف ( وفاَتلا ) ءارادو هایاح یا 3
E.( ًاثرلا ) :دحاو مهدب تراص یتح ینمی اوئطاوو اوقفاوت اذا موقلا ًافا رب لاقب  

 جا رتما نسح و تقفاوم هلرب یرب هکرونید هنلاح قلقشرابو كين زود هلبسسک كنار |

 اد د هلکنوب دیسک ندیا لهأت راب رع لصالاف ردنرابع ندترشاعمو مالاو ا
 ا ( دتفرتلا ) قافتاو ماتلا یا ءافر امن لاه رک ذیس اک ییا رازدا 9

 ود نینلاو ءاقرلاب هدنض رعم تین - هیسک نیلیآ جؤر هدننزو لیعق ( یقرتلاو )|
 مات الاب یا نینلاو را ه لا اذا ایفرو دفرت هأفر .لاش ردهتسانع« كلی او اعد ۳

(ANT ر ۷ و زا رج ی 

 AUR ES ِب ۳ 7 /



 ا عو رو EEE هیلسشس هنغارپ هنک یغاربپ و دب ندا تماق یدق
 سس
 تا دج م _

«9 

 ۳ یا بسا ادا لاش رده ءتسانعف تنی وبا یهدرب و ۳ 1 0 5 ئام

Eكلبا رکو دسافو ولوک یهتسن ریو هنکس اذا هادرا لاق ردهنسانعم كلا  
 كليا ر رقن و اشا هرزوا لاح یهنسن ربو هدسفا یا « ارا لا شن رد هنس انعم

 ا دساقو " یدرو زکرو دیلع ناکام لع ی هرقا یا ادا لاق رد هنسانعم

 ادا لحرلا ًاونرا لاق رد هنسانعم قماعوا هدساقفمارب هل وقم ل وا لوق ىلع كإشا

 قلوا د سافو رکو وتوک هدنزو ههارک ( :ءادرلا ) هاصا وا اثید ر العف لعف
 را ) "یدرلا ( دسف اذا سمانا بابلا نه :ءادر "یشلا ودر لاش ردهنسانعم

 هلند ره رولک ءآءد را ییج ردیلپ اقم وبا هک روند هب ةن سڏ رکو دساف و ول وک هدننزو

 رب ندنلام كنهسکر لوکس كنەمعم یازو یعض كنار ( ءزرلا ) هدننزو ءالعفا
 ۴دوسر 1 ناصش 4 مھ و قل وا لئات هلام رادقم كن یعن كابا تباصا هب هنس

OTاهزر 20 و هلام ء ازر لاقش ردع وض وم هنسانعم صش 1 هدام لصا  

 هتعفنهو رح لب هک ر و دصب یک اهم هند باصا 2 عبارلا و ثلاثلا بابلا نم

 صش نیتاسک او | یخ دام با صا اذا اءزر تو لاق ردهن تسانعق قلوا لات

 هصقن اذا ثلالا بابلا نم اهزر "یشلا ءزر لاقب رداسعم تقیقح رد
 هیت سانعم ترصد و مام هژرو د:صنام یا عبآ را باباا نه اءزر روا ل وقنو

 كازو ىع كو٣ ( هئزر | ) یک لافقا و لفق رولک ءازرا يج رولوا مسا

 رکذاک اءزر ها هازر لاق هات چم قعاغ وا و راد كوكو رد رد هد لک

 ) هتب زرلا ۱ هاا تبسم رول وا ما د زره و ارمخ 2:۰ باصا اذا 7 هل ز مو

 لاقت هد.زو ایا رب ر واک ایازر جڪ ود ماه ت ره ېد و E ل

 کر جدو هدنن زو لاعتفا ) ءا زب رالا ( هبیصم یا هی زرو دن ز رم و ءزر هباصا

 كمردتش ربا نایز هج ردقلوا کا هلهحو راس دوخاب واوا لا هبلام راد
 اذآ یملا آرا لاقت ردهتسانعم نلسک او اوز ق هلام هازترا لاق ردهنسانعم

 هاد او و ءام ک ردعج نر متد هدنزو نوم دی ( نوزرلا ) صقتا

 لوشو رادل وا ردا عافتا بوروک رخ هشه قلخ ندب رالام هکروتل وا قالطا 1

 یرهوج زهلوا هدد تیص» هلکلیا تافو یرلهرعاو رایخ هک روتلوا قالطا هموق
 E لر مهو درک ابا 39 اففع یر رس نالوا یطح تسد یدنک یه رو نف هک

 لاق ا عاج هیوکس كندمحم نشو یصف كنار ( غزا )
 لاق رد هت ساتم و وهآو اهعماج اذا ثلاثا پابلا نم SE اشر
 زونه کروند هن.دوای وهآ لوش هلنیتعف ( اش را ) تدلو اذا ةسظلا تاشر
 اه نر ید من | a ول رب تو رولک ءاث را یج هیلش هکع رو هلیس انا بوالتوق

 سم



REE e aa 

 ا UTS BLE ۳ لاکنو پاذع
aCر هجا عم ه رخ وه ۳9 ندد ها وآ هاب رسک كیجو  

 1 ناعاو راردا خا ندداقتعاو ندشن هد هرر لع رک ردس كنهفاطرب ندهلاض ۱

 ۱ یس هلک هغجرم و و زردا ریخأت ىلع و ےدقن یلوق یک رب لع الب ردلوق
 رونلوا دخا ید ندنتس هدام اجر هقشد ندنسانعم زخات هدنر وص ینیدل وا ی

 زایا ررض کا تیصعم هدقدلوا نموم هسکرب هکردو ید یالکرب كراو ارپ ز

 لجر الث هدئروص ینیدلوا زومهم هکیدلاق یک ینیداوا دیفم تعاط هلبا فک 3
 .هدنزو عج روند جر لجر هدننروص هزهو هلا ددشت روند جرم ۱

  هکرید ح راش ردشابا مهو هنوک و یرهوح هک هدننزو طعم دو جنس هسخ و ۱

 راروب نم لاثم ایا ردشلبا تب هدننروص هزه مدع یروب نم لوق یرهوج الوا
 فومو نگر و یع> رق ردقلوا ید م هدیمکیا هلغل وا هروک هتتسن

 دمای هشح رثا مه لاش و یبذا ردشلیا کد ید هدنتسدام وحر یو

 دیدشتناپ هيج رلا مهو لاق ثیح یرهوذا كلذ ىف مهوو دففحم ءایلاب ةيج رملاو
 لاق ردهتسانعم روایو نیعم ینعی نوع هلیئوکس كلادو یک كنار ( ءدرلا )
 تنیطو دامو لصا كيش ره گرد هنتساتعم هداعو نوع یا هرصن ه4ءدروه

 كک وب ءدر و ردقح هل وا هلصا یا:حا ندا رثکت و دم یعسج رد زابع ندنرهوحو
 ژ یا نیئدرلا اول دع لوقت روند ندر ةن تشسکیا ةن سانعم لدع روشد هنکندرب

 هک یس همت لیقشلا لدعلاو حج راس هنساتعم لیق رونید هب هذسن آو نلدعلا

 واوالب هدیابعو مکع ارز رداطخ هلیواو یوانم نکل ردشلبا هتطخحم ردزسواو
 نکل رولوا كخد هلند نالوا ضآ تک و نالوا باوص سپ هلکعید ردد ورم ۱ 3 ۱

 ههتدذرب یهنسنرب هلیوکس كلادو یصف كنار ( ءدرلا ) ردیفلاخم كنوب هدساسا
 ینهلوقم للخ و نهو رو زم یش هلیوق كنآ هک ردهنسانعم كليا تناثم رادم

 قاف رهظلا ةوقو هانیو تشب ههسکرب ییهسکرب كلذك . رول ها نومأم ندهض را
 ماکحاو اداعو ةوقو اهدر هل هلعج اذا ثلاثلا بابلا نم اهدر هبهأدر لاقب رد هنسانعم
 صیصح اتعموب ردهتسانعم كلا بصن ك:سدو نادنا و قایط هبا نوحا

 هنفلع و پآ كنيشاوم و باودو هعد ادا طیاطا در لاقي رد ما دعب

 ۱ رادم ۹ كلا مامهاو تیاغرو دیش لزوک هن راو تمدخ ریو :

 ]| لاقش رد هنسانعم قم آ شاطو اع مايقلا نسحا یا لبالا هدر لاق ردنرلتوق

 زا قایط یاب یسهلوقم راوند هلیرسک كنم,مه ( ءادرالا ) هپ ءانر اذا رج هادر
 "تناعاو دادماو هعد اذا طباما ًادرا لا ردهنسانعم كلبا بصن كتسدو نادنیاو

 لع هدرا لاش ردهتسانعم قلق هدایزو هناعا یا هأدرا لا ردهتسانعم كلا |
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 قلاج س هروڪ یدوسو هرض اذا او لاقب و قعدواو هطلخ اذا .

 زمهروکوید نوسلیا لکا نوعا هکر و هنر هرمص یا نالا اثر لاق رد هنسانعم ۱

 ردهتسانعم قلوا نکاس بضغو هثیئر مهل لع اذا موقلا اثر لاقب ردهتسانعم قعاي |

 لاش رد هنسانعهقاواضراع تلع یراکدید هاتر ههودو نکس یا هبضغ اثر لاش

 تهالبو قحو كارداو نهذ فعضو تنطف تلق ًاثرو ةأر هتاصا اذا ربا اثر ۱

 هک ردد نالوا رت نفت یک فرع تنم امور وک ہد دو تا ت (دتیترلا) رد هنن لانعم

 هد رابد ضع کا رارالح یک دروغو بوغاص دوس هزات هرزوا دوس شنوخ»

 تیرا * هکرید حراش راردا ناف كمآ. هکارتو بارعا راربد ید د
 ردیا ثاربا تب پودبا عفدینانغراط هده قجهزآ هکر دندن وب لم * بضفلا عفت
 تدالبو قحو تنطف و روعش تلق هير و یهنا دوسش وا بر هدرب كح هد

 ! هدنشاب یرازوما كنمسق هود هک ردتلعرب هدننزو هرم ( ةاقرلا ) رولک هشیزاتفم

 هنسانعم هطقر روند هفلدجال آ هایسو ضاب هلی كنار ( اثرا ) ردا روهظ
 هدنزو رجا ( ًاثرالا ) نوسلوا سکر رک و ضای رهطقن بولوا هایس

 هدنننوم طقرا یا اثرا شیک لاق روند هناویح كکرا نالوا هرزوا رو رم فصو

 هدننزو لاعتفا ( ءاثترالا ) ءاطقر یا یأئر جن لاش هدننزو یرکس روند یاثر

 اترا هدهریاس تاهما دیدشتلاب طلخ ادا ةأر ىف ترا لاش ردهتسانعم كلعأ طی
 یاضتقم و رولوا هنسانعم طالتخا هلغلوا خورم هلیناونع طاتخا یا مه سه ماع

 اذا ةتيئرا ًاثترا لاقب ردهتسانعم كنحا زم هروک اثتراو ردقلوا هلو ید هدام

 هل رسک كنەرمه ( ءائرالا ) رثخ ادا نیلا ًاثترا لاقب ردهنسانعم قفلهیوق دوسو امرش
 هلبرسک كنهزمه ( ءاجرالا ) رثخ اذا نیلا ًاثرا لاقب ردهنسانعم قغلعیوق دوس یدو

 یسروغوط كناویح هبک اقلطمو هرخا یا سالا اجرا لاق رد هنساتعم كلنا ريخ أت

 بئاخ ند راکش دایصو اهجاتناد اذا ةقانلا تأجرا لاق رد هنسانعم قعاچ بولک

 نانلوا رک ذ وبشا ایش بصي ملاذا دناصلا اجرا لاق ردهنسانعم قذوا مورو

 ةفلرمالا تأحرا لوقت رولوا لتعم هک ردتغل هدهلیکر ت كنهزه هدن ر ره كنالثداوم

 صقحو یاسک و ه.رجو عفا ماما ندمارک ءآرقو قاوبلا هيلع سقو هتیجرا یف

 هیما نب لالهو كلام نی بمک ندداهح نیفلص# هدهیوت ةروس یسادعام ندنآ ردح

 نوجم نورخآو ] وبشا نالوا لزا هدنراقح مع هللا یضر عییرلا نب ةرا رمو

 هلیاونع نوجرم هلبا هزمه ینسهع رک ةیالا [ ماع پوتب اماو مہہذعی اما هلا مال

 نو رخؤم فیرش یانعم هد هروک هنسیکیا رلیدلیا تارق هلیناونع نوجم ممیلا راشمو
 یرلما هلفیقو" هنبروهظ یبلا ما هدنرلقح كرلنآ تعب درام مف هللا ل نی یتح

 رهظم هسیا رلردبا رارضا هرزوا قافن رکا ردشلاق فوقوم ههیوا بو وا ربات
 ها و
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 1 OS دهن ست رو EE ارا ر ا
 تقد یک یناعماو تقد كنايدید هک ایوک رونلوا لامعتسا هنسانعم كلا ء دارداوهاک ||

 ثزنکا مو هب تلعام یا هابر تأبرام لاقب ردا عالطاو فوقو لیصحم ه4لالابمو _ ۶

 ید ړل غارقو روند هناپ دد رد هللا هيما ءاه هک هدننزو هلیعف ( دتی زا ) هل |

 هل وا ع ونصم ندشالتات ندنوک هعطق ترد کرد هم لوش هدنزو هرم

 هدرونم لاثم رفلوا لامعتسا هدیرمغ كدبک ینعی ردندصاصخ هدانعمو هعوج نکس

 ۱ "یملاپ یشلااثر لاق ردهتسانعم قمردش راف بوتاق رخ 1 یش هیشربو هد یا |

 اقب رد هتسانعم قیقج هکنکو هدننزو لاعتفا ( ءابنالا) هنسانعم هعیلط روئید

 ۱ _ قفقص هدننزو هلعافم ( ةابارلا ) ىلع ىلع چلط نعي فرشا ادا لحرلا اترا

 4 ؛ هتلاحو كزوک ندسکرو هبقاو ه رذح یا هأابار لاقت ردهنسانعم اقاو رذح

 33۱ رو فو قار یا هنابار لاقي ردة انعم كليا ناعماو كقد
 ۲ هاب رلا) رولوا نوحما تکراشم هدرلزو و هتسراح یا هنابار لاقب ردهتساتعم

 رد رلناکم مسا هل يحف كناتو ىعض كيم ( ابن رلاو ) هلیعف درلیم ( ةابرملاو ًابرلا )

 E رواوا زادنا رظن دفا طا نداروا هک روند هرب تاسکوب اک هنلکا نایهد
 هدننزو هلعفت ( ةعبرنلا ) هنسانعم تاق روند هنایدرت هدنزو بار ECO رثا )یک

 |, دوعق هلا هیقوف یات ( وترا ) هبهذا یا هثبرت 9 و لاش ردهنسانعم كمردیک

 افا بابلانم ءوتر ةدقعلا اتر لاق ردهنسانعم قلب مک بوکچ یوکود هدننزو
 لاق ردهنسانعم كليا تماقاو دقنخ اذا IÊ لاقب ردهنساتعم قغوو اهدش اذا

 رلماعطو قلطنا اذا دز اتار لاقي ردهنسانعم كمك همس رو ماقا اذا لحراا اتر
 اتش لک اامیا ماعطب مویلا هدبک ًاترام لاقب ردهنسانعم كلعا نیکست یتعوح كرکح

 هک ردیفدارمو هدننزو ناکتر هلناعف ( نأترلا ) ردیوصنم هرزوا تیلوعفم یظفل هدبک

 قملقن هدنعسق تآ گراد مت ماتم قمالغعرو قرا آ بورق هنر یر ینیرلعدآ هود

 هوطخ براق یا كىر اذا ثلاملا بالا نم: اناتر ريعيلا اتر لاقي رونلوا ريبعت

 ا ًاترا لاق ررهنسانعم كلوك نمسا رسا هلتواخروروتف هلرک كنمزمح (ءاترلآ )
 دوس یشک | هلیوکس ت كنەكثم یاو یعف كنار ( ًارلا ) روتف ف كعض اذا نالف

 بابلا نم ایر نا اثر لاق ردهنسانعم قغاص دوس هزات نوحما قفلدیوق هرزوا

 n E EE E E ضماح ىلع هبلح اذا ثلاثلا

 1 هنأاثر لوقت ردهتسانعم كلا راعشا مص كرهدیا دادعت یننساحم كتم عن كليوس
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 یھف كلاذ ( یآرذلا ) رونید هبهقا ندیا لاز زا دوس هتسهم دلفلوا جاتلا هبرف
 EEE ضاپ هلید هدان ز راد امت هل :تعف و هدننزو یناغرف هل کس تار و

 رد اک دد یزوط شانکب یباح زوطوب ضابلا ةددش یا یآرذو یت آرذ حئ لاقب ۱

 نوحما سن ربیغت رد هنسانعم در ضا ا ندنښ هدام هءرذ یسک یأرذو

 لقنالو فو «ندنملکت هلن وا ندمآ وکر 1 یریبعت یا ردنا مع ردشش وا هدایزنوو فلا

 قغاص ینسق یک هلکنا هکر د هکر هل رسک كلاذ ( :ء رذلا )ردشلبا بن هلی ونع یاردنا
 ه یک هسفن هک رد حراش بلعلل "زنعلا ءاعد وهو ءرذ ءرذ لاق رارشاچ نوح ا
 یرییعت كفل وم نسب راد اج رەد هرذ هرذ قغاص رونلوا قالطا هءرذ

 و کاج وک هیسکرب هلیوکس كيمو يع كلاذ ( ًامذلار) یمن ردشووم
 هيلع ق E EA E بابا نم 5 7 5 لاقت EES ریو تقشم

 اذ لاش رد هنسانعم قلفار ریش بو ریش هلیسهدابز یا هدنن ژو لیعفت ( "یی ذتلا ( 3

 هلغنوا هابتو دساف هتسنرب هدننزو لعفت ( ءویذتلا ) ]رهن تح هجضن اذا امت ملا
 هربغ و ح رطا ظف لاق رد هنسانعم قلوا رولیکود هراب ه راب یک تو شکر

 ندکک تا ضعبلا دنع و رده انعم قم رابق بوشش وضع ر ودسف و عطش اذا

 ههحو E) لاش نوسل وا هلند داسف 1 رکو جد 2ك رک "رد هتسانم» قوا بولتا

 داسف وا مد م ظعلا ن ع معلا لاصقنا وهوا مرو ادا

 هف رط رب لوق لع قعانی وا نس ەراق هو .دینزو هزر رار

 تدحو اب اقوا ةقدملا كرح اذا لجرا ًارأر لاش ردهنسانعم كمریوج پورپود

 یزوک و رظنلا ددح اذا لحرلا ٌارار لاق ردهنسانعم ق يب هکید هکید هلتفد و

 دیگ ویویقو اهنیعب تقرب اذا هأرلا تأرار لاق ردهنسانعمقمادلراب یکعغارح
 هنن رب و رارأب قلا اعد اذا یعارا ًرأر لاق ردهنسانعم قمفاج ودار

 نسف یو وهآو اعل اذا بارتسلاو باعسا ًارار لاق رد
 ب هب هنيا و اب اذا تصیصب یا ءابطلا A لاق ردهنسانعم قلاص قرب وق

 هدن زو هدد (ةأرأرلا ) ها لا ف ترظن ۱5 5 الا کارت لاش رو ناله

 نداقن ریز هشیه هدننزو لاسلس ( ءارآژاو ) هدننزو دقدف نساه (
 ( ءآرآرلاو ) لادم (:ءارأرلا) روند هولاخ نربدتا اعل یزژوک هللا 43 دح كير

 ردا رطن قوح هب هنییآ ردیعسا یرف روم ۷ سابلا 5 هحاط ۳ دا نص نساه 1 ۱

 یرکسعاب ید ت وکس كناب و یحذ كنار ( اب زا ) ردشف وا هيس هلکنآ هلغلوا

 بابا نم ابر مهاأبرو مهأبر لاق رد هنسانعم قلوا لغار ةا ناب دید نوحا تكعزوک

 الع اذا ابر لاقب ردهنتسانعم عافتراو ولع تلسکو و مهل ةي رراص اذا ثلاثلا
 حالصا ی هنسن رو هعقر اذا .یشلا ابر لاش رد هنسانع» شید یراقوو .عفراو"



  aRجآ یان »ِ

 | رد قلا هللا أرد لاق ردهنسانعم قلخ قارب هلییوکس كنارو ىف فالاذ
 ةو اذا ىلا ءرذ لاق رد هنسانعم قعلاغ وح ی هنن ر و هقلح یا یا بابا نه -

 رایاد ندرعآ یشان ندتلعای ندکلریپ و رک ذیس اک ردذوخأم ندنو هرذ ةرثک

 للا رکذ ویو نانسالا نم هیفام یتعی طقس یا هوف ًارذ لاق ردنسانعم كلکود
 | اهرذپ اذا ضرالا ارد لاقب ردهنسانعم كکا مح هالرتو ردندنلیف لالا ةداراو
 ارد لاقب ردهنسانعم لیلف "یش اردو رک ذیس اک ردهنسانعم قمراغا یحاص كشابو

 رذ مه لاقت هنسانعم قولحم رولوا لوعقم عع ردصمو هنم یش یاربخ نم

 هب رذلا ) لئاح یا ءرذ اتنیام لاقت اما لئاح و هدربو مهلاوقلخ یا رالا

 زدلماش هنلسن تكنحو سنا هکردهنسانعم لسن هلیددشت كنایو یئالث تاکرح كلاذ

 TEER یسه>ه ردذوخأم ندنسانعم رشکت نانلوا رک ذ ردهنسانعم نیلقفلا لست

 ندئظفل رذ لوق لع الع دیدشت ردهلیعف دوخای هلوعف یتزو هکرید ح راش
 یی هدننزو ربما ( "یرذلا ) یمننا ردهیلعف ینزو ردهنسانعم قیرفت هکردذوخأم
 سس كلاذ ) :«رذلا ( روذبم یا ؟یرذ عرر لاش روند هک | شا رد و رذم

 هدنک وا تشاب لوق ىلع زد هنسانعم بیس قمراغا لاقص و حاص هل وکس كنار و

 ۱ ندار وا ادتبا هک رود ا اثع رس رەق بوشود قلضاپ زونه ه رايق نالوا

 ند روب رم یانعم هدشنزو عنم ( ءرذلاو ) هلنیتخف ( ءرذلا ) ردیا ءدب هقمراغا
 باش اذا ثلاشاو عبارلا بابلا"نم اءرذ ارذو اءرذ هرعش "یرذ لاقب ردراردصم
 نالوا هرزوا ه رو نم تقص هدنن زو زجا ( ًارذالا ) س ارا e ف 5 رس ضیاوا

 هنویف چ وق لوش ارذااو هدتزو ی رکس روند یأرذ هدش و روند هن و

 هلوا هایس یساضعا راس و هجال آ یرلقل وق لوق لع هلوا ضایب هدنشاب 2

 (ءارذالا) دوسا هراس و نینذالا شقزاوا ضا هسار ىف ناك اذا ًارذا رک یا
 هبضخا یا هارذا لاق. رد هنسانعم ققلراط بو ردنح وک یندآرب . هلل رسک كنم یه

 هی هتسن رب یهسکربو ه عذ یا را لاش FEE شام ثمر و وقروق هیسکر و

 رطضم هب هتسن رب و هب هعل وا یا *یشلاب هارذا لاش رد هنسا:عم كليا علومو قصير +

 Lae قفا و هلا هالا یا اذک ىلا نا لاق رد هتساتعم قلق یچلمو

 یتقو جات هک ردهنسانعم كمردنا دوس ههم دهقان و هلاسا اذا عمدلا ارذا لاقب
 هدن زو نسج ) *؟یرذلا ( نبللا ت ی با اذا 2 ESN لاقي رولوا هڪل وا ب 5

 3 | (ءرذلا) ح ورلا "هفیفح "رحلم هلو هم یا ءابذ هی راح لاقت هلوا ح ورکیس و
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 تارتعاو فرش روط 0دا ى روند هی د ۲
 ( ءءوندلا ) ردفدارم هدلوا یانعم هبا *یند ( "ینادلا ) یک ًامرک رولک یاندو یک |ا

 اند لاش رد هنسانعم قلوا "ید هسکرب هدنزو ههارک ( «ءادلاو) هلی كلاد ||

 هدنشزو هیطخ ( ةثيدلآ ) اعيد نك اذا ثلاثثا بابلا نم :ءاندو مود لح زا

 هاب رسک ت هره ( ءاندالا )ةا یا ةئیدلاب یا لاق ردهنسانعم هصیق و بیع

 اند بکر اذا لحرا اندا لاق ردهنسانعم كتا باکترا شا یدو قجلآ
 رد هنسانعمقلوا رونقو یرکو ینهقرا كن هسکرب هلثیتعف ( اندلا ) اربقح ارما یا
 یسهقرا هدننزو رجا ( ًاندالا ) "ینج اذا عیارلا بابلا نم اند لجرلا "ید لاش

 لعدت ( ا ) هدننزو یرکس روند یأند هدشّوم روند ه یشک نالوا رودق

 لبحرا اند یا هأند لاق ردهنسانعم كلبا قوسو لح هاند یهسکر هدشزو
 اودا ج ردهنسانعم ضرحو درد هلا دم ( ءادلا ) ةءادلا ىلع لج اذا هبحاص

 ردصم ءاد و ردق وب شک ادودم ییجو ید رفم یریغ ندوب هک رد ح راش رولک

 هتسخ هلا دم ( ءادلاو ) رلینوکس دواو و یعف كلاد ( ءودلا ) رک ذیس اک رولوا

 اذا عیارلا بابلا نم !ءادو !ءود ادب لحرلا ءاد لاش رد هنسانعم قوا كاند رد و

 ح راش ءاد وهف تضرم یا ثلاثلا پابلا نم نع لحراب تئلد لاش دقو ضر

 رم ضموذ یدا ءاود للصا رد هلعفر ردلع اف مسا یسک ءاد هداروب هکر بد ۱

 ردهنسانعم قلوا كاندردو ضد سم هلل سک كنه زمه (ءاودالا ( یا ردهرزوا بس ا

 ردلعاف مسا ندنوب هدشنزو عیطم ( "یدلا ) ضرم اذا اودا لحراا اودا لاق

 ندل اعفا دوب هدننزو هماقا ( ءءادالا ) روند هثیدم هدنش وم هنسانعم ضيم ۴

 تادا لاش ردهنسانعم قلوا كاندردو ضيم رد هرزوا لصا لوا ردردصم :

 لاش ردهنسانعم كليا ضد ص بوداغ وا هدرد یهسکرو تض ص یا :ءادا لح راپ

 رونلوا لامعتسا هنسانعم كليا اقلا تمت هیسکرب هناداو ءاوداو ءادب هتبصا یا هتآدا

 ردهانک ندقلجآ ( بئذلا ءآد ) هتمنا یا ءاودا هئاوداو :ءادا لح زا تأدا لاقب
 هضیم و هتسخ هدنزو رخ ) "ییدلا () ن نوجغید روط جآ FEB مسق درو ۱

 هم رکم کم ( هءاد ) هلاه روید هثید هدنشوم ءاد یا "ید لحر لاق روئید

 عج( *اودالا ) ردیمسا مضوم رب هدندرو یسهلیبق لیذهو رددآ كغاطرب هدنب رق

 ردهنسانعم هبلجو دایرفو وغ هدننزو هللز ( هآدودلا ) ردیدآ عضوم رب هلیس هینب
 دل ا ىل ةادودلا هذهام لوقت

 ناشب رب و تب رطصمو قلاحو ردنرابع ندکلیا اا | نوحا ی ند هنن رب ییهسکرب

 هدننزولزلزت ( وذاذلا ) ابرطضم یا ةءاذأذلاو ءاذأذلا ىش لا روند هشيورو



 ]ین
1 

۲ CS 

A 

 3 نت ا

TS NORE rt iTS CEC Ld 

 نر

 را

 ۱ گو ۷
as Aنیز  

O RV VEN OT Oe 
TAT aE ERS e: 

 ۱ رفلاو نطیلا ثیبخ سیسخ یا "ید لحر لا روند هغالبس یردلاب لایا

 | هام e فاونمألا ناق داام یا 1 وا لاق ا
 ا وفدو ًافد لحرلا "ید لاق ردهتسانعم نڪ“ قفسا هدنن زو هها رک a) ءافدلاو )

 ا هک یسهلک هءافد تلوم نمت ادا سمالناو عیارلا بابلا نم  ءافد
 | «دزوا گم هجو نالوا مج کک نکل بودا مسد هرزوا قلوا عسا هلیناونع

 | بت ا كارک وب و هدهقرآ هلنتحف ًافدو ردقلوا ردصم E باب

 | هب هس رب هدننزو لعش ( وفدتلا ) یأفد یهو فدا وهو ًاضب یا ًافد هيف لاش

 ]| 5و لاعفتسا ( ءافدتسالا ) هب نخست اذا بولاب ًفدت لاقي" ردهنسانعم قفسا
 ۱ e فدل هدنن زو لاغتفا هلیرسک كنهددشم ادو تنم مه ( ءافدالاو )
 بورد ربق ید هدننزو باتک ) ءافدنا ) فد ییعع ًافداو ًافدعسا لاش ردافتدا

 زیره( ءافدالا ) یک هتسن راسو كروکو سابل روند هثیش نریو تی

 .ءافدلا هسلا یا هافدا لاق ردهنتسانعم كمردک هنسن یحرد ريق یتند هیسکرب

  هافدا لاقت 1 نیل ند رقف تد و ر هکر دهتسانعم كمريو رک ةا 3و

 لاش رردا نخ ینیرب یرب هلجازت هکردهنسانعم كکرب سانو اربثک هاطعا یا

 سات بوت Ek اد هدننزو ناثطع ( نافدلا ) اوعقجا اذا موقلا ًافدا
 (قدلا) .دننزو یرکس ر روند یفد هدنشّوم هنسانعم یندتسم روند هب یشک ندا
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 دوو طخ ) ةفدلاو ) هدننزو هحرف ( ةکفدلا ) ردهبانعم لوا هدننزو ریما

 ۱ هدماوع حالطصا هک روند هرب نالوا كانمرکو یسا هلیعف كنافو كيم ( ءافدلاو )
 | یا ةافدمو ةنیفدو ةفد ضرا لاقي رايد ريسم رک هدیسراف رونلوا ریبعت لحاس

 ۷ ءیظف ( ءافدلاو ) هدتزو هتسحم ( هثفدلاو ) هدنزو همرکم ( هافدلا ) ءفد تاذ
 ۱ ا ةادم لبا لاق روند هرل هود نالوا ناوارف یرلغایو یرلکروب هدننزو

 هك ردهتسانعم “لد هدننزو یبرع ( یفدلا) موصشاو رابوالا ةريثك یا ةافدمو
 ید وا ناب هدنلیذ اتد هدام و روند هرو نامای هد ءع اوه ترارح دادتشا

 | لولح یعسوم زای "زونه ینعب هدنکوا كنعسوم زاب هدننزو هیع ( هیثفدلا )
 | ( کدلا ) ردقحهلوا یسهریخذ زای هکروشد هبهربخذ نالوا بلح هدنماکنه

  قمردشفاق هوا كر هرو هجارم بوردشقص یی هسکرب هلی وکس كفاکو یعف كلاد

 | ( وک ادتلا ) ۱ مهجازو مهعفاد اذآ كلانا بابلا نم £ مه "کد لاق ردهنسأاتعم

 ۱ یا اوک اد لاش ردهنسانعم كشدبا هچازم بوشقص هارب یرب هدننزو لعاش

 أ غفاص ندمارح اعطو قعلاو زی ویض هدنزولیعف ( "ییدلا ) اوعفاد و اوجدزا
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 فصو هب هود تک را "یراد هکر ید حج راش هدعم 23 اوت ی لاق ردي قرن وا ۳

 فص و هرزوا روک ذم هجو هدال زم هصاخ تف ص ید. قا ا ینیدلوا 11

 هلکلءا لولح یسروغوط "هک رد هقا لوش هدنزو نسج ( "یردلا ) رول وا ۱ ّ
 تلزنا یا "یردم ةقا لاش هلوا شقفراص یک مولط بوردنا دوس هنس هع |[

 نابات هلیسهدایز هدننزو نکس ( "یردلا ) جاتلا دنع اهعرس تخراو نالا |
 دقوتم یا "یرد بکوک لاش یک یرنشهو «رهز رونید هزدلپ نالوا ناشخرو ۱

 مالک اربز ردند ردآ و نکل رد زیاچ هد هلیمص تكلاد هدنس هک یرد وبشاو التم 1

 ردق وب یربع نزار یر یزد روداو لیعف هل | دیدشت و ممط هد ع ||

 هوحما ین نعل هرد هلتسن یاپ و یمض كلاد هکی هک یردو رد ۱

 هعفادم هدننزو هلعافم ( ةارادلا ) زدم وشم ندنسهدام ررد ردکعد بوسام

 قفر هکر د ا هنبالم و هتعفاد و هش راد یا اه لاش رد هنسانعم 1

 هدیروص وب هتنبال یا هنأراد لاق رد هنتسانعم كليا هلماعم هدلوهس و فطل و |

 هتراد هئاراد و بودا ربسشت هللا ةارادم یهارادم فوم رولوا نددادضا ||

 فط هتل ۸ اراد یراهلک هتنالو هتعفاد رد رلشلبا مس ر هلیئاونع هتنالو هتعفادو ۱

 هد هراس تاهما هکیدلاق رولوا شلوا هرلانعم لوا یخد ةارادس هابرللوا ريسقت |
 اع و دانا هث راد و هتلتخ هثب رد هدساسا قح ردمو سرس ید هدناب لتعم ||

 ارادم هنشد الثم اعقاو ردموقرم هلیئرابع هللا كناك ةفطاللا یهو :ا رادلاب ۱
 یورو عضاوت هد رهاظ تروص پودا بس ی هنیکو ضُفب نالوا هدنو رد هک كلبا ||

 زوم یک فلوم ییدموقرم ءدامو ردنعضتم ییرفو كنر ردنرابع ندکمزتسوک لد |

 ردبرقا یخد وب هک رردبا ربسقت هلیسانعم كليا هعفادم هلتمالم تروص را ر
 یوکس ندنراشا هدنناب لتعم نکیشلیا ریسفت لا هتراد هدارو فوم هکیدلاق " ۱

 درلار و یوکس كراو ىم در ( ةاردتلاو ًاردعلا ) ردل و هلوهذ ارهاظ

 یر كرلنو ردادعا عفد ۱۰ ۰ ۱ تردق و ثوطس و تّرع يخف |

 یاب ( وبردثلا ) دعنم وا وذ عفادم شا وارد و ایی لح ر لاق ردهدناز

 یدهدن اذا "یشلا اب وقت لاق ردهنسانعم قفلراو هدنزو ج رحدن هليا هدحوم ۱

 هک رد هتسانعم تالیسا كب رد زیاج هلنتحف و هلییوکس كنافو یرسک كلاد ( «فدلا ۱ |
 قلطم هک ردسضفم هلا دربلا فالخ نامه هدهراس تاهما ردیضیق درب تدح _

 ندود هلل رسک كلاد ءفد و رولک ءافدا يج رولوا هنسانعم تن و" كاا
 عفسنه هلا رلنا و یک فابلاو رابوا و دالوا روللوا قالطا هعفانم نالوا لصاح

 هک ړو و ام عافتنالاو اهرابواو اهجات یا رشک لبالا ,فد لا دونی 9 1

 ءفذ ىف دعقا لاق روش د هنس وت وق ك را ود ظر الا ءفدو هنسانعم هیطع در 1



 قم اصعو یراق اد ۸ عید ناکمنم E اءرد لیسلا 1

 هد و ردهنتسانعم وراد هلل رسک كنهددشم لاد و كنه ) ءا رد الا ( دمو لتا 8.

 قاررمو قوا ره لوس هدتنزو دطجت ) ةي ردلا ( دی رد هل تذخلا یا :

axیر رو  

 ۳ هود هر وب نم هدغ 9 رو ةدغلا 7۳ دا اذا رمعبلا و لاقب ردهنساتعم

 6 اذا یا ارد لاش ردهنسانعم كمهشود بوای یهنسن رب ;Ee ردي وءاط نیش

 ]| هنکوا هک ردهنتسانعم كلبا روهظ لیس بیرغ یناهک ان ندمولعم ان لعو هطسب
  هاج لاش رد زب اچ هدلیعص كلاد هدانعم وب هلوا ندناش تكلیا عود یرل من سل نالک

 یتعب هردات لوشو ردیدآ لجررپ ندی رع اردو روید هتلاح جاچوعاو ليم نالوا

 راقو ینهرآب ایق هیلیا طوقس هب یغاشا بوب وق ندغاط هاک ان هکرونید هب هطقاس
 || هفورجو روسکو قوقش نالوا هدلوب هدتزو دوعق ( ءوردلا ) یک یرهفیک
 ]| بوورو ابام ی هلغلوا روقح قراپ یرکو یرکا اجماج بویلوا زود هکر وتید
 , كنسهک رد ءو رد هدارو قیفاخاوذ یا ءورد وذ قیط لاقب رولوا عنام هکمګ

 كليا ناعلو قرب زدلپ رولوا ردصم ءوردو ردهنسانعم جاجوعاو ليم هکر دیعج
 | .دتزو لاعفنا ( ءاردنالا ) دقولو ال الت اذا ورد بکوکلا رد لاق هتسانعم

 | لیلا اردنا لاقت ردهتسانعم تک یوص لیس هلعفادت ناهک اا ندمولعم ان ناکم
 | اردنا لاق ردهتسانعم قلغاط بولیاب هفارطا هنسنربو هب عیال ناکم نم عفدنا یا
 شک اد ڪک هد تموصخو عازب هدنزو لعافت ( ورادتلا ) رشتا یاقیرطا
 اوعفاد اذا موقلا ارادت لاقب ردهنسانعم قمردشقاف هنوا ورب ییرب یرب بولوا

 هلاد ءا ینبم هج رخ داحا یدا آر ادن یلصا كنو [ ابیف مار ادا ] ىلا هلوق

 ندنیاب 0 ءارداو ردشفلوا لح هزه هنلوا, ه E ماغداو باق
 نالوا هدنزووب یدناوا ماغداو بلق هلاد ءات كلذکۍ دبا یرتدا ییصا هک رولوا ید

 دیصلا تأردا لوقت ردهنسانعم كلبا داخلا هثیرد یتآ یرک ذ نوعا راکش «اردا

 بودیا راوتسا و بصن هریرب ی آ هک راردبا عت هلکن آ یتعط و یر رلندیا قشم
 3ل دایص هنیردو رردا ذخا يیآ هةارزمو یراکا نوحما كمروک ندنحا قوا
 روند هثیش یراک دیلربس بودا ریس هرایدنک نوح لافغا هدتفو دص ر یردیص

 ردهدسانعم تلبا رنسن_ندهنسنرب نوجا لافغاو بیرف هدننزو لعفت ( و ردتلا )

 | هک ریو هولتخا "یشلا نعاو رتتسا یا اوآردت لاقب یک یرلک دتبا رست ندراکش

 | یا اولواطت اذا ممیاع اردت لاش روهنسانعم كالا الیتساو رک هلغلزاورپ الاب

 كنمسق هود هکر وابد ههقان ناتج یرم و هتسهقرا ( 'یرادلا ) اوربج و او

 ردپ وعاط
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 ندارودص هدکدلیا تم رحمت یشد ینیدای نوعا قع ووا دلو نوا اذا

 قلوا لری ردیعواطم تنش هک هدر هدننز و لزل ) دادتلا ) رد هیاکج ندنوص 3

 | لاق ردهنسانعم قفلراوب و ًادادتف “ىلا أدأد لاش ردهنب رانعم قلوا نك اسو |

 هلا ددرتو عیجر هذننورد بوکح هنسد را یزاوآ هود و ج رحدن اذا ر لا داد

 ىلا نینلا تعجر اذا لبالا تأدادن لا ردهنسانعم كمن دروموک بوتوا رک رک
 ليم هفرطرب كوبو ًاطبا اذا ربلنا ًادأدت لاقي ردهنسانعم ًاطبا كمکعک و اهفاوحا

 دردیا ليات هفرط ییا و لام اذا هلح دادن لاق ردهنسانعم قغآ بودیا |
 ردهتسانعم قعثقص ندکلهبلغو ليام اذا ةيشمق أدآدت لاق ردهنسانعم كعد ا
 ند هيدا انغش كلا ضا ا و لیم ند هنس ل و اوج از اذا موقلا ًادآدت ا

 كلاد ( ءادندلاو ) هلا دم كفلاو یحتف كلاد (ءأدأدلا ) لام اذا هنع ادا لاق ا |

 یچشب یرکی لوق لع رونید هننوک رخآ كیآ هلی كلاد ( ءودؤدلاو ) لسمك ||
 دوخاب یجزکس یرکی دوخای یجثدب یرکی دوخاب یجتلا یرکی دوخاب یسەکک

 رولک "یداد یج روند هنسهچک چ وا رخآ دوخاد ردیس هک یحزوقط نک ۱ 3

 رد هيم ثعاب یسلیا تعرمس ییعی ءا هب و ع هد رادجک لوا یآ هدننزو دجاس | 3

 شکک و هنسانعم ءاضف روند هادیم عساوو هاذ اشک" هب دم كفلا ( ءادادو ) ۱ ۱

 ااف ا وص نالوا ند راقو هلن سسک كلنا هعات روند هب یداو شیککو هب هعلت ۱

 لاق روند هر هک وک ارق كب هاب دم و یرسصق درو به ) ةاد ادلا و ًادأدلا ( روتید | 3

 یهنسن زر هدنزو لیعش ) "یدتلا ) دلظلا ةدندش یا ناد« و ءادادو داد ریل 3

 هاراوو هاطغ اذااشیدن هیلعو *یشلا ابد لاش ردهنیسانعم قمالقص بوتروا |[

 لاش رد هنس انعم قمرواو نکس اذا تإ باللا نه ابد "یشلا بد لاش ردیلباقم ۱

 3 .' ۰ رب 71 تك ِ 9

 رد هنسانعم را رف قجحاق هلنوکس كابو ىع كلاد (ةابدلا ) ام هبرض اذا اصعلاب هاید ۱
 كناوه هدننزو یے ها هثلثم یا ( یتئدلا ) را رفلایا ةابدلاب هدب نه یجب لاقي )8

 هدنع» وم زاب تنیس یک و نویفو روند هرو ناغاب هدیقع یرارح تدش 13

 نکل رد دلتدسن یاب ید هدانعم ییا و هک ربد حج راش روشد هل ود یرلقد روغوط 1

 هلکلیا رست هلا یأثد یتیم یأفد بی رقنع فلوم تیام رداکد مولعم یوسنم 1

 یعق كلاد ( ءردلا ) ررولوا شلوا بوسنم هرارح هلغلوا هنسانعم ترارح |
 ارد هارد لا ردهنسانعم قمواصو كلیا عفد هلاه ( ةاردلاو و كارو

 لاش رد هنسانعم كايا روهظ هعفد یوص ليسو هعذد اذا ثلا بابلا نم ارد ۳ ۳

 یاهک ات هسکر اردو ردلکد یعواطم تكعفد عافدنا هداروب عفدبا اذا لیسلا ارد

 بویلیشیا شن آ ةاغو ج رخو ارط اذا لحرا ارو لاق ردهنسانعم لڳ هت



  ضدالا هب برضف هعلتفا اذا ثلاثلا بابلا نم ًاةخ هأفخ لاق رد هنسانعم قلاچ
 لع هاقلاف هضوق یا هتب اف لاق ردهنسانعم كمردنا ردق رب بوک و س یاب و

 ىش الفل ضوحلا ىلع اهاعغ اهقث اذأ هب رقلا 7 لاب هيا فق یو

 م
 مج قدر تضخم

 نایلاق ES لعاف مسا ندنسهلک ءاطقتسا ( 3 و
 ۳ “یا اسم قا لاق ا لوبف ی اد كلغ هک ایوک روتلوا قالطا 1

 هو باورایوق بوکح تفکر ید ر ۲ ی كناق و یحف كناخ ) افلا )

 نالوا هد هب رق رب هد رد هنسانعم قموق هرزوا ض ضو بودا قش ت یب رقو ضرالا

۱ 

 هدننزو بأتک ( اللناو ) يوك كمالو یعف كياخ ( "اللنا ) هءام ضرالا
 3 بویلربآ ندنرب هلکلیا قلنورح لوق لع كک وح هود هد زو دوعق ( ءوللنا و (

 ا الآ نم اهولخو اهالخو الخ ةقانلا تاالخ لاق ردهتسانعم قلاق ىك شاط
 ۳۳ ولو تالاب صاخوا لا تاک و حربت اف تنرحوا تکرب اذا
 هت رب اعاد بویلوا وف ندتک > هرز وا یتعسط 7 دوخاب نا

 هناکم ح رب ۸ اذا اهولخ لجرلا "الخ لاقب رونلوا لاعتسا هنسانعم قلوا مزالم
 | روتید هب هقان نالوا رج دوخای نکوح نکردیک هلیصف كناخ ( :ءوللناو "یلابلخا (

 | لعروند هايد رد زباج اج هدهلیف كناب هدننزو دمرت هاب رسک كمالو كتاب ( للا (

 (A ماعطتاوا ایدلا یا "لا ا ین كم وه لاق روند هارشو ماعط لود

 ترشابمو ع ورش هب هنسن رکید بودا تغارف یهنسنرب هدن زو هلعافم ( ۶ ال (

 لبح (أْطا ) هرغ ق اوذخاو اش اوکرت اذا موقلا "الاخ لاق ردهنتسانعم كلا
 E عطق اک کس كنو و ی هد كناخ ( اأ ( ردیدآ مجرم هدننز و

 كنه ( ءاخ ) لتنعلا نم هتينخ لاش اک هتعطق یا ًانخ عذلا تأنخ لاش
Eردکعد لیق باتشو هلو لوا كباچو ریت ردرما لعف مسا هلیسانب  

 لا یا لع لج راي كب ءاخ لاش
 دش كي هلك كلاد ( ءاددلاو ) هدنزو هلرلز ( ةادأدلا) € لادلا للصف

  ا ءاددو ةادأد هریغو ریعبلا ًاداد لاق ردهنسانعم كرکس هلثعرس لوق ىلع كلت
 تک بوو هنیزیا كندسکربو مضحاو عرسا وا ودعلا دشا ادع اذا
 رد هندانعم كليا ك 2 یهتسن رو هل ا يفتقم هع اذا هرا ف داد لاق ر رد هنس انعم

 لا هثکس یا هاداد "لاقب ردهنساتعم قلق نکاس کر عمو هکرح اذا "یا ادد لاقت
  [ا یهنسنرب هأدأدو ردشایا توكس ندشدض فوم نکل رولوا نددادضا هلتهخو
 ال هنسارم وص كشاط هادادو هاطغ یا ءاداد لاقش رد هنسانعم كعرو بوروا

  ا لاشو روللوا رتبعت یدرتوک رد هباکح لدتتوص ندا روهظ هدکدشود بوتل راو

 ۱ ۱ موقلا داد د لاق ردهنسانعم قعسفص یشان ندجل هبلغو اوص یا ۶ اأو را تک

 اذآ ,



pp 

 كنبنالث راضعب ردهنسانعم كايا كولس اوهسوا ادغ هغ رط نایلوا باوصو تار
 ( ءاطخالا ) رک ذیس اک رلیدتا راتعا قلوا دصق ىب هددب مو دصقو دع هدنموهذه

 ًاطخا لاق ردهتسانعم قلک اپ هدرلنوب هدتزو هیفاع ( ةثطاطاو ) رک كره
 رد ردصمهدننزو ةیفاع هکیسهک هتطاخ هدو و طخ غغ دتطاخ وا اطقا ۱

 هنوک وب هک هت ردشلوا دراو هرزوا هج وود هددامو ردردنا نددنمو ردات ندینالث

 تّاطخا نالوا یسیضام لعف كنسهدام ءاطخاو ردموسرم هدرهدام ضعب لاثما
 نکل ردشلوا دوهشم هدالییاونع تیطخا هج رڪس هللادبا هاب ینس زبه كنس هک
 ندلادبا هرخآ فرح قرحر هدعاق الب رد هغثل دوخاي رد هند ر ته هکر ولا

 ك ولس هقن رط نایلوا باوصو تسار هدنید سا ایهاسوا ادماع ءاطخاو ردنرابع

 هک هتن هریضوا ادماع ءاطخ لیس تس اذا لح را ًأطخا لاق رد كلبا
 هدنلعاف مسا كنيالثو "یطحم هدنلعاف مسا كو رولک هیانعم و ید اط

 رونلوا قالطا هنالوا كلاس دصق الب "یطحم ضعبلا دنعو روشد "یطاخ

 ( وطخلا ) أطالا یف هعقوا یا هأطخا لاق ردهنسانعم ققلک اییهسکر ءاطخاو
 رد ربتعم فلکت هدنم وهفم كنو نکل رو هسا كط هدشزو لعف

 رد هنسانعم كليا عاشا هباطخ یهسکرب و ًاطخا یمع لسحرا ا لا
 لع رونید ههانکو بنذ هدنزو هلیعف ( ةنيطذخا ) هاطخا یا هاطخم لاقت

 روند هنالوا دع رغب RS روشید هه اک نلشا ها دصف و دع لوق

 لند هنسن ره هیطخ و هدننزو لئاعف رولک یاو روظ ایاطخ ی كن هیطخ و

 یا بطرلا نم هیطخ للا ىلع لاقب هنسانعم ریسیذب روند يلق رادقم |

 دوناي ردهنسانعم بنذو هانک ردعما یدو هلنرسمک کاخ ( طا هنم رسید |
 ًاطخ وهنم دمت اموا بنذ یا هطخو ةيطخ هيف لاق رونید ههانک نالوا هلا دع

 لاقب هنسانعم كلشيا هانکو كلبا جوص رارولوا ردصم هل سک كرلاخ هثطخو
 لوق ىلعو اقلطم ردلعاغ سا ( "یطافنا ) بنذا یا ةثطخو ًاطخ لجرلا "یخ

 موس "یطاولنا عم لثلا هنم و رولک "یطاوخ يج روند هیال وا راک اطخ اریعتم

 ر ولزم لثم رونا و ید ىدا تیاصا هلا هماهس ندا اطخ ندناشز ف بئاص

 (هثطخاا) رونلوابرض هدنقح هنسک نالوا بیصم انایحا بول وا راک اطخ یژنکا
 تسن هاطخ ود دا اطخ یهسکرب هدننزو لیعفت ( ءرطخعااو ) هدنزو هلعفت

 (ًاطلنا ) تأطخا هل لاق اذا انیطخم و ةثطم هأطخ لاق ردهنتسانعم كلا
 قغآ هرشط یتکویک نلک هنیزو نکيا رانیق هرجت هلیوکس كناطو یک كاخ |

 ه تمر اذا ثلاثا بابلا نم kB اهد زی ردقلا تا لاش رد هنس اتعم 1

۱ 

 ۱ ءًاطاخ لاق ردهنسانعم كليا عاقا هیاطخ یهسکرب هدننزو لعافت ( وطاحا ) |



 تست تسب

 ۶ و تعسو هم هرصایو دعب اذا هسفن بلکلا اسح لاق -هننسانعم كمك
 زا ةف (اسلتا ) لک اذا یصبلا ام لاقب رونلوا لاعتسا هتسانعم قلوا

 ًاسخ بلکلا "یسخ لا ردهنسانعم كمك بولقی هلفلوعوق بولیروس یخدوب
 الف لاق رد هتسانعم ًاسخ هدننزو لاعفنا ( ًاسحالا) دعب اذا عیارلا بابلا نم

 هکرونند هتسهلوقم ربرهخو بلک لوش ( "یمالنا ) اسا ًاسخا هل ليف اذا بلکلاک

 كمروس بولوا نیقب هیک ره ینعی هیلردشلقب هبرق بوللوا دیعبو درط هشیمه
 هدننژو ۴ ۳ ) رد ع لعاف رهووق بوروس هقدلوا هدندیق

 ۳ یدر قوص هوا مارب هشيا هک رونلوا قالطا هنیزنک كنکوب نویق
 هکر دهتسانعم نمش ۲ شاط هدنن زو لعافت ( ژساخلاو ) هدننزو هلعافم ( ةتسانلا )
 ماب اومارت اذا اّوساخت اوعساخ و ةتساخم اوئساخ لاق ردذوخأم ندهروب زم ةدام
 ( ءاطناو ) هلنیتححف ( ءاطدناو ) هلیئوکس كناطو یحف كناخ ( ۰ ءاطحلا ) ةراع اب

 یا ءاطخو ًاطح و ًاطخ ةي لاق حس كياوص هک ردهنسانعم قلشلکی هلا دم

 ًاطخ لج زا ءیطخ لاق هتسانعم قم اب رولوا رسما هلنیتعف ًاطخ و باوصلادض
 هک رلیدلیا ناب هرزوا هحوو ینقر رف ها وهس رلطعب كريد حراش عیارلا بابلا نم

 باوصو رولوا هبنتم هلا لمأتوأیا یلدا هکردیلاوز كئروص طقف ند هکر دم وهس

 ناکمای نامز هدقدنل وا ع ورش هنسارحا بودیا دارم كمروتک هلعف ندهوق یرمارب

 فلت نایسن الو وهسالو دصق الب ندط وملم زرط هلیلافغاو لاغشا ناراپ دوخب

 قیقح هسروت هدرباصب فلومو ردنرابع ندننایرج هرزوا یونم ريغ ین روطو
 وو ردعوضوم هنسانعم كليا فارصناو لودع ندیفتسم تهح ًاطخ هک ردشلیا

 هک ردکمروتکهلعف ندنوقو هدارا ییهنسن نالوا جرف یسهداراالوا زولوا هنوک چ وا

 "یطخ هيف لاو رولوا بنرتماک | باقعو باتعو ذخا ردوب یرلکدید مان ًاطخ
 ییهتسن رب نالوا نسعسم یلعف ىنا عبارلا بابلا نم ءالنا سمکپ ًاطخو نیتصقب ًاطخ
 ندنتهج هدارا هدو هکهلوا بایعوقو د ربام فالخ دصق الب نکل بودیا هدارا
 دا رلا وه اذه و *یطم وهف اطخا لاقن و رولوا "یطحم ندنتهح لعفو بیصم

 : ردندلسف و یماطخ كدبتجو [ نایسلاو ًأطالا یتما نع عفر ] مالسلا هيلع هلوش

 روهظ ینالخ قافلا نکل بودا دارم ینلعف كنهنتسن نایلوا نسح ىلعف ثلا

 یسهدارا و دصف و و رولوا لعفلا ف بیصم و هدارالا ف "ی طح هدنو هک دیلبا

 ف "یطخ لاقیو یہا زلوا دوم و حودع هددلتهج یلعف بولوا مومذم هلیتهج
 هدبهذم و نيد صا ییعی هربغ وا Seh لیبس كلس اذا نیتحفب اطخ هند

 تسار

  ?OR ۱ رد ی

 و هل وا تیا هذ ھاز قح هوا زباج یراکنا هکر دهقتسم تهحو تسار ما ر
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 ۳١ , رفت
 E رم

 اسم r یا سم سا سس رس ی ید سس تو سس سس رس سس ۰ نت

 لجرا "یعخ لاقی رد هنسانعم كلبوس زوس ازسانو شذ و يضسا یا میازا

 كلبا حاطاو مارا كب هدلاژس لئاس هبرسک كنمرمه ( ءاعخالا ) شعقلاب ماکت اذا
 هدننزولعافت ( جالا ) لاوسلا ق هيلع حا ادا لئاسلا هأعخا لاقي ردهتسانعم

 "یباخت ینبم هنمهو یرهوح ًاطابت اذا یشلا ىف ًاجاخت لاقب رد هنسانعم كليا تئاطر
 هک ردیناونع یباح نالوا بوصا هدنروض و ردشلیا سد قرهلوا زوم هلن ونع

 لا طخ مسر هسروتلوا تئارق امومضم رکا مج اریز یک یبانت رددلبا هیت یای

 ی نسهر هه هدعاقا بسح هسرونلوا تئارق ار وسکمو بولوا ها همه

 لتعم هک رکم یک براضتو لاک ی نعلا مومضم يح كننژو لماش او

 3 هدح ایک نکل یار و یزاغت رول وا ر وسکم هدیروص لوا هلوا مالا

 موسس هد هموقرم تروص هدنسههس كفلوم ارهاظ هلغلوا موس ص هدنناونع

 بولوا مروتم هلیبس هضراع والثم روساب یدعقم كناسنا وحاخحم و ردعلیا فداصت
 ردهنسانعم ققج بولیرود هنس ورک هدنلکش راتنم رولوا ربیغت ه رفص هک یرخم

 یحف كناخ ( اذللا ) ءاروام ىلا هرخوم ج رخ و مروت اذا هتسا ًاجاخم لاش
 هیسکرب هلنیتحف ( اذلاو ) هدنزو دوعق ( ءوذطاو ) هلیوکس كنهمحم لاذو

 اءوذخو !هذخ هل یذخو هلآذخ لاقب ردهنسانعم قلوا داقنمو مار بویلنا ورفرس
 سس فعض هلن هی ءاذخ و اشا و حضخعا اذا عبارلاو ثلاثا بابلا 2 اهدخو

 بولوا رثأتم كباپ ندهضراعرب هلغلوا بل تاب یو هرهز ی هک ردهنساتعم
 سفن .فعض یا ءاذنخ هب لاش ردنرابع ندتلاح بحوم یدیا هشدنا و فوخ

 لاش رذهنسانعم كفا دایقنا و عوتمخ ید وب PE .(ءاذخسالا)
 مار یهننک ش E هلل سک ڭم ه ( ءاذخ الا ) داقنا و منصخما اذا هل نعسا

 كنار و . ىف كناخ ( هرذنا زد اذا االف ٌاذخا لاق ردهنسانعم كلیا داقنمو
 دوعق ( ءورلناو ).ردزاج هدرابسسک كناخ دزو ههارک-( هات او

 اهورخ و :ءارخ و رخ لو یرخ لاقت ردهنسانعم اوا ییہط عفد هدنن زو

 ىج هتسانعم هرذع زود هکر اش هلع تناخ ( (ءرلنا ) بس اذا بارلا بابا م

 هدننزو هلعفم ( ةآأرخلا ) هيض كناخ رولک ناءرخو یک دونجو دنج رولک ءور
 ردناکم مسا یم كنار و ىحف كيم ( :ورخلاو ) هلا هزه طاقسا ( ةارخاو )

 ییرط عقد ردععا هل دم كفلاو یرسیک كناخ ) ءارلا ( روشد هب هادا و ی

 .دننزودوعق ( ءوسلخاو ) هلیوکس كنیسو یصف كناخ ( اخ | ) روتد ها كلا

 كناهما راس كرک و كفلوم درک نکل ردهنسانعم دیعبو درط قو بوروس
 ًاسخ بلکلا اسخ لاق ردص وصخ هفغوق بوروس یم كوك هروک هنن رال
 بواقي هلکل روس ۷ مزال هدانعم ونو هد رط اذا ثلاثلا بابلا نم اهوسخ و



 ریعت هبوا و قحالاو هکر ح ردنرابع نددهح یرصتج یرلقدر و رانلوا نشن

 ضعلادنع و رد ردا ثكحوکرب ندلیفو ندابع وند هک یلک رد حواای کیا روتلوا

 هردو یکد رپ لوش هدننزو همرکم ( ةابحلا )ردلکد زومعم ردلتعم هدانعمو ءایخ

 | ( هثبخ )دعب جوزت ۸ یا هاب ةيراج لاق هلوا شمالا جوزت زونه هکر د رتخد
 أ طر قورافلا رع نیتمولا ريما هکردزانک نا سا لوکس تكنابو یک تاج

 ندسس یدلیا لع رع ترمطح هرکص پولوا لاو ههرصب "هلا هدننامز هنع

 قال هحاح ال هلصد رعت 2 و ندنرلععا كن ردبو كموقرم ا وک هدقدلل و | رھا

 . ردبا نفد یردپ و رالقص "ییش نریک هنلا یدنک ینعی "زنکی هوباو ًابوه هتالو
 | رد دلاخ ن دمع یمما ردهدننزو هیهج ههییخ واو دشار نب هتخو رلیدرویپ
 الا نات دیک لاقت ردهنسانعم سساخو بیاخ ( يالا ) ردندنیدحم هثیبخ نا بیعشو

 لا كعشیوس رغلو او هعمل هدننزو هلعافم ( ةئباخلا ) ردیولقم ارهاظ بیاخ یا

 ۱۳ ۷ U ناو وب ( اعا ا یا اذک  هنابات لوق رد تاچ 2
 2 نکل بولوا زوم هرزوا درگ دم و دک رو دذ وخ أم ندرو زه وطن روت

 ۱ تلخ ( انا ) بخ یا لح نه ةياخ هل لاق رایدلبا بلق هاب سمره اغيفخ
 تغارق ندنآ و قمرد روط ورک ندهن ر و لوکس كن هیقوف یاو ی ےف

 . هفک اذا ثلاثلا بابلا نم ًاتخ ممالا نع انالف اخ لاق رد هتستانعم كمریدتا
 | لاقي ردهنسانعم كلا هراپودو كندو قعادنا ییهسکرب هدننزو لاعتفا ( ءانتخالا )
 | قعالقص بول ريك ندنآ لس قغوا اي ققروق ندهسکرب و هلتخ ادا هلاتخا

 فاخوآ ءایحوا افوخ رتا یا هنم اتتشا لاشه ردهتساتعم ققروق لوق ىق
 كتر یشا ندفوخ و هفطتخا یا ىلا ًاتخا لاش ردهنسانعم فاطتخا قعاقو

 ناطلس ةفاحح نم هول رعت اذا لحرا ًاتعخا لاق رددتسانعم قلوا ریغتم ییور

 تنش TES هاا لاخو ا: لوش هدننزو هر ( ةا ) هوحمو

 نانا هو بونلو لو هتسرب هل هلغاوا دیعب تیاغب هغلنادابآ و بویئوا یرّا
 الو توص اف معسیال یا ةتنتحم ةزافم لاق هنلوا عاقتسا یسهزاوآ ناویح و

 اع اخ لاق ردهتسانعم قمروا هلیوکس كجو یصف كناخ ( اعطا ) یدتهی

 قاق یزآ بو دیک یعوح د تكلا لیم هڪکو هن رص 8 ثلاثلا تابا

 اخ لاق ردو ساعه قلوا روهقمو لیلذ ء لام اذا لیلا أ ایج لاش ا

 i) لا ) اهعماج اذا ۶1 دا اخ لاش رد هتسانعم كليا عاجو مقنا اذا لحرا

 نالوا هیمشم هعاجو روید هن یشک نالوا عاجلا رشک هدنزو هزه هک كياخ

 ادو قحا و روند هب یشک ناجا رکو لی بولوا ناعششو روند هبروع

 بایلا نم اج لج را "یخ لاق ردةنسانعن قعاتوا هنیتهفر ( اها ) رود



۳۹ 

 ها فتلاو سصخا ا تابلا ع نم ا ناکلا ۳2 لاق رد هنسسانعه قلوا

 ندهرو نم ةغيص ( "ییاطا ) اهعماج اذا ةأرملا ًانح لاش رد هتسانعم كلغأ عاجو

 ضیا هکهتن ر ونلوا دارا نوا دیک ان طفل رضخا ر دلعاف مسا هد زوا تنیس
 لیعفت ( هل ا و یتعلا ) اح سطخا لاقت روللوا 3 5 هلا یناف رجاو حصان

 هنو اين هسأر ًانح لاقب ردهنسانعم قمایون هلا هنقو ققای هنق هدنزو هلعفتو
 ا لاق ردهنسانعم قففای هنقو قفلهنق هدننزو لعفت ( ونعلا ) ءانلاب هبضخ اذا

 هش ( نات ءانطا ) ردید آ لحر رو ر دیمسا یوقرب هل سک كناح ( الا ) انف

 مان رعتو دز هدنع ( ءانلا یداو ( ردد آ قلموف یا ه دنض را میکونب دیس دن

 (ءاح ) رولوا تبان اح تابت قوح كب هدن آ هک ردیداو فو رعمرپ هد لهدلب
 رخآ هداموو ر دفاصم اک | هاح راب هد هر ونه هني دم ر ديما لح درب هلن وتو دم

 یلاعت هلا ءاش نا و4 هداعا هدن اب هل فلا هدنانک

 نابنپو رتسو كل ربک لینوکس كنابو یصف كلاخ ( هابللا ) ( ملا ءال) لصف )
 ول" رک ۶ بخو هريس اذا كل اثلا بابلا ۽ نم ۳ "یشلا 1 لاقت ردهنسانعم ا

 ءبخ و هنسانعم هوبع رد ردصلاپ هیت دوخایو ردسا هک روشی د 4 هيس نالوا لئاصو

 ءبخو نوچغیدلوا روتس هدنمز رولوا قالطا هنابنو هربس هلتفاضا هرب ضرالا

 ءایساا ؛تخ ج رخا لاق یدیا ر وتسه هک ایوک هدن آ روللوا ق الطا هروب ءامسا

 هد هتدمو عضوم رپ ه دنساضق نی دم رهش و تاثلا رطلا یا ضر الا ءبخ

 كل رک بویلقص كب ی هنسنرپ هدننزو هلعفت ( ديلا ) ردیمسا یداورب هدنناب ابق

 لاقب ردهبانعملوا هدننزو لاعتفا ( ءاتخالا ) هرس اذا ةن هابخ لاقي ردهنسانعم

 ثم زالمهنس هناخ ام اد هکر د واخ لوش هدننزو هره هيض كناخ (ةابنا ) هابخ یک هاتخا
 ةرقتسم ینعب امن همزال یا ةًأبخ ةأ ما لاش هلوا نمزک بوقح هرمشط الصا بودا

 ندککرا هرکص بونروک ادا هدناهما ضعبو « دساسا نکل هنم زربئال ةردحم هيف

 یودنک هاک هدناهما ضعو رد رسفم هلو اخ نالوا نقح و درست ب وللقص

 أ ءاه ( هثیبلناو ) هدننزو ریما ( ینا ) ردنیبم هلن الوا نابنپ هاکو بو روتسوک
 یم ارب رارید اثیبخ هل اتخا را عو ر ونید هثیس نال وا ناپ و ر وتس هللا هیلقن

 یارب وفا هدن رب رو هدنلا دوخای هلیهح و زاغلاو هیمع یهنسن رب را دوخای

 هنع هلأس من ایش هل یعا اذا اثیبخ هلأتخا لاق هسلیا لاوس ند هسکرب ناعما
 دسالا روس وکلا 2 هشبح واو ردیمسا ی رق كنهسک مان عو رر ن جایر هثیبحو

 تن رونلوا قالطا هنیدالوا "ربق هدننزو هر۶غ ( ةسلنا ) رد هسک نالوا بقلم هللا
 كي هدننزو باتک (ءابلا ) نوجندلوا نابن ندککرا هللا تیب موز هنسانعم

 اف عو رب نالیصاب هنیرپ زغروک نعپ هدنروتسم عضوم كنهقات نالوا یوص"
 ا رک و رنک ر ردپمسا فورعم ءانب ندهینا ( ءایخو ) رولک هسخا یمج ردا

 س
 م را تا تم



 قشمراض هنیرب یرو ناوارفو هزات لیشیع یاب درب هلیئوکس كلونو یبحف كلاح

  Eزر ۱
 رونید هفعلاب نفعتمو نتنمو هايس هلیئوکس كيمو یصف كناح ( الا ) رولوا لاتقو
 > دوسالا نيطلا یا اجو ءاج ف اوعقو لاش ردهنتسانعم هاج هلنیتعف (.ا1)
 نمو هایس نانلوا رکذ هلنتعف ( ًاعاو ) هلیوکس كيمو یحف كناح ( أعا ) نتنلا
 اوا 2۹ "یج لاقت رد چ ا قذوا ریغتم بو ال وب وص هلیط التخا قعلاب

 لاق رونلوا لامعتسا هنسانعم قل راطو ردکف هجا هتطلاخ اذا عبا رلا بابلا نم

 لاب نانلوا رکذ نذویق هلیوکس كيمو حف كناح اجو بضغ اذا هيلع *یج
 ابناج تعز یارتبلا تأج لوقت رد هنتسانعم كليا كاب ییویق هلغمرقح بوکح
 تلیا اقلا قعلاب یو دو هايس نانل وا رکذ هب ویق هل رک كنم یه ( ءاجالا )

 هلي وكس كيمو یه كناح (ملا ) اف ةأطا تیقلا یارثبلا تأجا لاقب ردهتسانعم
 هدننزو ولد دوخاي وا ( وطاو ) هدننزو اصع ( اعاو ) ردزاج رادات هلتیتصفو
 ۳ ردتغل شن یس هلج هکیک مدود قرهلوا فوذحم یر و[ ) مطاو )

 2 هتسانعم اا جوز وا رولوا یمانا ناق ك هحوز هکرونپ هک
 نوسلوا هسرولوا کره روند هنیرب ندنرابو براقا كنپر ره ندهجوزو جوز
 صاخ#[ رولک ءاجا ج ردیدهتس هفاضم هر وهشد ءامسا وب و یک یر اخو و 2

 . اهج وز لبق نم ناک نم لک :آرلا ءاجخا بغار هدناد رقم هک رد ج زنم هدننزو

 ذوخأم ندنسهدام هاج اب E كدت E E موکل كلذ و

E RE PUPP EEنواذلاو اهل نومالا مبنال ةياجلا ىا  
 الك لع هلکلیا ممر هياونع ميلةقش ةرا رل رانلا ءاجا نم یا یناثلا نم وا

 هدحایصمو رولوا صتحهحو ز براقا هرزوا روک ذم هجو بولوا لتعم نیهج ولا

 ره ند هحزو جوز قرهلوا لوقنم ندسراف ناو بولوا موبسم هدنناپ لتعم
 ردعلیا رک ذ جد هدلتعم با كلذك فل ومو رونلوا قالطا هنسانآ نياق كن رب

 00521 ) یدنلوا رکذ هک ه2 ردینبم هنسلوا تل هداتعمو ز وبه | هاظ
 نویع هدننزو لوح ( سا ) ردصوصح هد ضرا ردیدآ تاب ع وترب هدنازو

 نیعلا لحر لاقش رد هک ندا تباصا یر طن هب هثسن ینیدقاب هک رو هام

 هن رللا ناوسن روت ههنف هلددشت كنونو یرسنک كناح ( هانلا ) نویع یا

 هلتسنیای ( يانا )هلیئوکس كنونو یمض كناح رولک ناننح ییج رلرقای هنیراقایاو
 دمع نب هلاديعو لسم نب نوراهو دجیح و ىلع ن مهاربا ندنلدم رونید هب ی هنق

 ی راجو دم نی لع یردارو ردسحاص روهشم ءرح هکدجم نب نیسح و یضاقلا

 ) تا ) ردرلب وسنم هنعی انح SRF E هحو نوین انلا هلادسع ن دمعو نیسأی

 اولق 
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 ر ونلوا لاکا هد هلکنآ یک ق ویس لک هکر دقج هلوا ايو دارم ردرابغ
 هءالح لاقب رد هنساعم تمح این وت هزوک هپ وکس تالو ف 0 8
 ءالح لاق رد هنسانعم قمروا هلا هنسن رو هوللاب هل اذا ثلاشا بابلا نم اثلح

 عاجو هعرص اذا ضرالا هب ءالح لاق ردهنسانعمقمشم هرو هب هبض اذا فیسلاپ

 دهان ایما لب رو و اهعماج یا اسکن اذا زا رلا "الح لاق ردهتسانعم كلیا

 قعوص بوی زاق و كن ردو هاا هاطعا یا اه رد اذک اب الف ءالح ل اش

 نان وا کد هدنزو د وعق ) ءوالا ( هرش و هدف اذا دل | ءالح لاش رد هنسانعم

 اهولح هلءالح لاقت رد هنسانعم كليا ادیب ايو" بو روس هنر یر نشاط ابو

 هتسانعم ناتستخرد رونید هرب قلحاغا هدننزو هیاصم ( ءءالما ) هلءوللا كح اذا
 درلغاپد هلیعض كناح ( ةءاللا ) ردل وقنم هد هل رسک كناح ردد 1 عضومرپ ««الحو

 ءالح هبرسک كناح ( ةءاللا ) رونید هیتنزاقو هی وص یرلقد وص ندنزو یرد

 یسهلج رووا قالطا هرلغاط جاق رپ هدنبرق عضوم مان ناطیم هدزاچ هکر دیدرفم
 رونل وا بلج ههرونم ةنيدمو عطق یشاط نام کد ندرلن ۲ ردناتسکنس لاخ ندناب

 هلکن آ رلنلوا التم هدمر تلع هکر ونید هنشاط ايتو هدشزو روبص (ولخا )
 عنمو درط هدننزو هب رج ( ةللاو ) هدننزو ليعفت ( "ییعلا ) راردا افشتسا
 ءاطعا كمريوو هعنمو هدرط اذا دلو الح هءالح لاق رد هنسانعم كليا

 زیغ اوز قیوسلا "الح مهلوق اماو هاا ءاطعا یا امهرد هءالح لاقب رد هتسانعم
 لکد زو بولوا لتعم هلغلوا وا ,RN اول لصالاق زانو یی زومهم

 یوکس كناحو یرسک كرلا ( دیلعاا و للا ) رلیدلبا لامعتسا در هبد ز و نکیا

 "یلح و روند هغوو هکلاحاجو هریوت نالوا هدنزوب كنيرد هلا هروسکم مالو
 شلوا هابتو دساف هلل را هنخر قاحش نکیا ر ونيزاق بولیوص هکرونید هییرد لو
 بوشپاب همدآ یک یضهو یرد هک روند هیسک شام دیو لیقن لوش هثلحم و هلوا

 ( الا ) همیف ناسنالاپ قزلپ یا لح لر لاق هلوا ردا ردکمو موم ا
 قوحوا ردهلبویس هدرخ نالوا ثداح هدقادود هک رد هنشسانعم لوبقع هلنیتصف
 رارید هلاع" هدیسراف هلکلیا روهظ هدنس هضراع بغ یاج یک ۱ رونلوا ریپعت,

 بو زاق کرد هنسانعم قالوا دانعهوو یو یزو كتيرد رول وا ردصء ءالح و

 راص اذا عبارلا بابلا نم ءالح مدالا “لح لاقي زاغلوا عضو هتغابد" هقدمریص

 ردشابا ریسفت يسهلك دا حراش نکلا ر دصخا ندب رد مدا هچرک یلصلا هیف
 تزثب اذا ةفشلا تلح لا ردهنسانعم قاقوح وا قادود هدنقع كل هتسخ ءالحو
 قج هبوص بوییزاق یرد كرلح عاص و كرلغابد لک كی( ) ض رلا دعب
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 ےک

 یا مرطح لجر لاقب روتید چک داروو لیذرو هیامورف هدننزو رتما
 .دوخاب هنسانعم میمد روند هیسک مادنادیو اقلد قلصت هلاح من ( هثیطلا )
 هکرد رغصم كس هک ءءاطح لصالا یف رود ER رودو لیو هصق

 زا هرودوو هل راتعا یا یانعم قالطا هرظنم دیو اقلد رد هنن رلانعم هرذعو هطرط

 نلورج نالواأرعش ریرش رولوا نیقهری یک هطرض ریز ردهروک هلوایانعم قالطا

 :ءرکص پولک همالسا هد داعس تقو ردششلوا عضو بقل هرعاش مات یسیعلا سوا

 یدنک و یتسهحوزو ردارب و نوا ردشک هم الرنآ هد هدقدل وا رسا ردشلوا دن ره

 لوس قراق هاناه ( هوآطنلاو ) هدننزو لحدرح ( وءاطنلا ) ردهلبا وعه ین

 ۱ ٠ روتید ھه یثک رو دون لیو هصق وأطنحو هنّسانعم نظبلا میظع روند هیسک

 یک كاح ( هئطنلا ) روند همد آ رودو یدو هدننزو ج رېز ( "یطنلا )

 رونید هب یک و هن ویق نامزیدو یربا ل هدوک یصب هدنزو هطبلع هایحف كنو و

 یدنلوا رک ذ هدنلیذ یسهدام أب( ًاطنا ) ةمْط هضب رع یا ةثط:ح ريع لاقت

 لح درج هللا هم یاظ ( وأظنلتا ) ردشلیا داریا هدار وب بم هنهو یرهوج
 قلاج هرب هلی وکس كنافو یحعف كناح ( افلا ) روند هیسک هم اقلا ريصق هدننژو
 . « نرو هع رص نعي هافخ یا ثلاثثا بابلا نم ًافح "یشلا ًافح لاق رد هتسانعم
  ودقلزاس یرلکدد یوا رصحو قلدغوف هکردیعسا یدرب هلنیتخف ( افلا ) ضرالا

 3و تو یا روند هنکوک دوخاب هتسهزا نورهلوا دن روه لوق لک
 ا یمزایوق ندنک وک یرو رم تاب هدنتدو لاعتفا ( ءافتخالا ) زولوا
 مث و هماقلا ریصق هدننزو ع دیم“ ( ًاسيفملا ) هتنم نم هعلتقا اذا افلا ًافتحا لاقي

 هنهو یرهوح یتعع یصن وا یتغلو روند هیسک نالوا ماديا دیو لکشذ قلنا

 دارا هبن رمغ نم هدرو رم لح ید فلومو ی دلیا رک ذ ه دنسهدام سفح نیم

 كلنا مک بوکح كب یوکود هلییوکس كناکو یحف كناح ( کلا ) ردشلیا

 كنءزمه ( ءاکحالا ) اهدش اذا ثلاثا بابلا نم ًاکح ةدقعلا ًاکح لا ردهنسانعم

 هدننزو لاعتفا ( ءاکتحالا ) اهدش اذا ةدقعلا ًاکحا لاق رد هنسانعم اکح هلرسنک
 ناخ بوش رک هنسن رب هد رطاخو اهاکحا ییعع ةدقعلا اکتحا لاق رد هتسانعم هاکحا

 اکتحا ام لاق رولوا دقعنم یک هدقع هدرطاخ هکرونلوا لابعتسا هتسانعم كلي

 تكحراش نکل رد هلیا ونع ًاکعاام هد ەەن ضعب اعام یا یش ام یر دص ی

 هدنزو هدون (هاکلاو ) هوکس كفاكو یمض كناح ( ةاکا ) ردندلاعتفایس هەن

 روتید هب هلک رک یربا لوق ېلع رددآ روناپ كج وکر پ هدننزو هدارپ ( :اکلاو ):
 همرس هدشنزو روبص ( ءولطاو ) هدننزو هدارب ( ةءالطا ) هنسانعم هم ةاظع
 | نالوا لصاح هلکمروس هنن رب یرب یتیرلشاط همرس هک روند هنشلزا كنشاط

 یی

: 
1 ِ 
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 رد رابغ
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 ط وس هاشح لاق ERE قمروا ل راه لراه هنىرلنايو هنن را كناويحرب

 بوروا ها قوا یهسکرو هنطد و هینح هب برسص اذا ثلالا بابلا نم ًاشح 1

۴ i POT 

 me r As او ی واو و اا وو

۲ 

 عاجو هفوح ه باصاو هامراذا مسد هاشح لاقي ردهتسانعم كقلشيا هتسی رحم

 ردهنسانعم ققای شت او اهعضاب یآ اهکنادا :ارا اد لاقت رد
 هدننزو بارح ( ءاشحاو ) هدشزو ربنم ( ًاشعا ) اهدقوا اذا راثلا ًافح لاش

 هني رالب رابع هکروسنید همارحا كحوک ضایب لوش لوق لع روند دیلک نلاق
 بوتیرول هنن رلثدب روت هرازاو هطوف لوش دوخاپ رارونبرو یک رازا

 هللا دوس یسهدعم عیضر لفط لوکس كداصو یصف كناح ( أصلا ) رارونراص

 كلاثلا بابلا نم "یصحو یصااأاصحلاش ردهنسانعم كما ردق هجلواولع
 "یصحو اصح لاقب ردهنسانعم قاق هبوصو هنطب "التما یتح عضر اذا جارو
 دوخاب كا وص هلدش لوق ىلع كع فلع هلدشراوط و یور اذا ءالا ن

 یا تشصحو هات :تناصخ لاق رد هنسانعم تكلیا برشو لکا هرزوا تدش

 اذا 1 رلاب یا اہ اصح لاش وه قلهطرضو اههالک وا اهبیش وا اک | دا ّ

 هدلاشم قلعتم کا یشا ندنراقدل هطرمط نکیا رونای هرحصا شارف یرثکا قبح
 قمردناق هل رمسک كنمزه ( ءاصحالا ) ردو وغلا تداع كليا رکذ هایناونع 3
 كنو و یرسک كناح ( A ۶ .اصنلا ) هاورا یا هاضخا لاش رد هتس انعم

 للا )رول وا ریبعت هروح هک روند هيسک ْنالوا فیعضو ریغص یسهثج هلی وکس
 بويل هشا نوعا كفلولع د وخاي قفای ش a51 هلئوکس كندهمح داضو یف كلاح

 اهعفوا اهدقوا اذا ثلاثلا پابلا نم ًاضح راثلا أطح لاقي ردهنسانعم كم رهلوا
 اهأضح ینعع_ رانلا ًاضتحا لاق ردهیانعم لوا هدننژو لاعتفا ( ءاضتحالا ) تست

 هجاغا كحهرعلوا شنآ هد زو بارع ( ءاضحاو ) هدشزو رش ( اتا )

 دیش نالوا قآ هلیسهدایز هدننزو ربما ( "ینلا ) رووا ریبعت یک هسوک هکر وند

 رونل وا دار ۸ قرهلوا فصو نوعا دیک أت یک عن صان هنظفل ضیا رکا روند

 قلاجهریو قم هلی وکس كناطو ی ےف كياح ) 5 قش یا یضح ضیا لاش

 هلیسایآ لاو هعرص اذا ثلاملا بابلا نم أطح ضرالا هبأطخ لاقي رد هنتسانعم
 هدي برض اذا االف ا لاق رد هنس انعم ا هحابط دنسهق را كنهسکرب

 ردهنسانعم قلهطرضو اهعماج اذا ةأرملا أطح لا ردهتسانعم كيا عاجو ةط وسم

 اط لجرلا اطح لاقب رد هنسانعم كايا طوفتو طرض اذا لجرلا أطح لاقي
 هبرض اذا هأطح لاش رد هنسانعم قمرواو سعح اذا یناللاو ثلاثلا بابلا نم

 لاقت رد هنسانعم ٤ "و هعفد اذا هب ار نع هبأطح لاق رددنسانعم كاا عفدو

 ( "یطا ) روند هنسهیشوص نالفهدناق هلن مک كناح ( ءاططا ) هامراذا "یشلا اطح



۲ 

 ا غ ناو زو باک رولک ادعو هد و تنم
 لاقب روتید یخد هیداهو هقلاس هکروتید هنب رب نلک یرغوط هنفرط شاب هدننویپ

 روند هیتلاپ لآ ییا نتف ( : ادا ) هقنع ةفلاس یا سرفلا ار بر

 عج a رولک -لح ییج رونید هنن رغ قواو روند هن عا كيهتلاب لوق ىلع

 ءادح ردندلاجر ءاسا هدنزو باتک (ءادح ) هدنزو باتک رولک ءادح و ردیسنج

 هظم نب ةقدنبو ةقدنب ثءارو ءادح ءادح لئلاهنمو ردیردب كنهلقرب هدنب هرع نا

 لاوما بودا نوش هنس هلق هقدن ادا ءادح ردیردب هلسقرب هدنع كلذك

 یس هلق ءادح بودا هراغا ید هقدن هه رب دعب یدلیا تراغو تی یراایشاو

 کدو آ بص هلوا لفاغ هد زاس لثمو رلیدلیا ماقتنا ریش رهظم یسکی

 هرزوا ینیدنلوا رکذ ردج رم ندهادح یسهک ءادح هداروب لوق لعو ردینیع كنلثم
 نالوا یبردو بقعتم رون زم لثم ردقج هلوا قدنف كنفن هقدنبو روید هنشوق قلیح

 تربصن همولطم نوت کف ( ( دلا ) رونلوا برض هدنعق وم ربذح ند راقتمرش

 هیلاو هيلع "یدح لاقت ردهنسانعم كلا عفد و علم E3 رظ ندنرزوا بودا

 ذأ

Bibe at 9 1 

 .یدح لاش ردهنسانعم قعشاب هرب و طلا نم هعنمو هرصن اذا عبارلا بابلا نم |ءدح

 . ردهتسانعم قلراطو ًالاذا هيلا "یدح لاق ردهتسانعمقفغعصو هب قزلاذا ناکلاپ
 یرد هقفو نالوا رعت قلوزوق هدنچر كنويفو ضغ اذا هيلع "یدح لاق

 تئدح لاش ردهتسانعم قلوا هتسخ نویق ەلكفلەراب بولر سک نکیا رروغوط
 4 هکس كلادو ىح كناح (۰ را ) تکتشاف امنطب ف اهالس عطقنا اذا ةاشلا

 پابلا نم اءدح "یشلا ًادح لاق رد هنسانعم كلیا لیوحمو فرص هتعسرب یی هنسنرب

 ریغص یسهثح هصق یو فا مو دو وام ) وأدنلا ) هفرص اذا ثلاثا

 ا هل رک كنار و كنهزمه ( ءابرحالا ) رووا رييعت هجوج هکر ونید هیسک
 . لج را ابنرحا لاقب ردهنسانعم قلوا هدامآو یضاح هنعاقبا روش ورش هلبضغو مشخ

 ناعب بارس لوكس كن هم یازو ىف كناح ( -رلا ) مشلاو بضغلل ايي اذا
 كلیا تاراو لس یراقوبیراقو یتصخكنهنسن نالوا هدنتسوهدنکو ا هکدلیا
 ناعن هدتتیه وص نذقاربا هدرابن فصن هکردقراصو لوش پارسو رد هنسانعم
 یک رلاف یراقو یراقو یصاخثا نالوا هدنکوا هالو رولوا نايا كرءهدبا
 پوط ود یراهود وهعقر اذ| ثلاثا بابلانمأرح صخلا بارسلا؛زح لاقب رروتسوک
 رد هنسانعم كل ع اج واهقاسو اهعجاذا لبالا ءرح لاقت رد هتسانعم كم ر وس ب وردک ر مس

 رد هتسانعم كکرب بونلپ وط هود هدننزو لاعیعفا ( ءاز زحالا ) اهعماجاذا ةآرملاءزح لاقت

 بوروشود یرادانق شوق ناصب هطروع و تعقجا اذا لبالا تأزورحا لاق
 هیحانج مض اذا راطلا ًازورحا لاق ردهتسانعم قلوا فرطرب ندنرزوا هطروع

 دوخای كنهسکرب هلئوکس كلهم نشو یحف كنا ( اعلا ) هضی نع ىفاجتو

۸ 



۲۳ ES 

 اطح لکا ۾ مهو 11 یو ویزا 19۹ وسا یرهوح ادنیف م ءالتماوا هفوج

 ردییأر نوئرمصب کلسم یرهوح کرد حراش ردشلنا داربا هدنلید كنیکرت
 نالوا باوص هکر دشب د یر ناو ردشلیا دع لیصا عوج كنفو رح فذصم و

 اذا هنطب طبح نولوش ردهدناز یسهزبه ارز ردقنلوا رکذ هدنییکرت طبح هدامو ||

 رد هنسانعم برض قمروا هلیوکس كنهیفوف یانو یحف لاح ( تا ) یہا ۓفتنا ۱

 ات لاق ردهنسانعم كليا عاجو هبرض اذا ثلاثلا بايلا نم أح االف > لاش
 لاق ږی ا یفروط بوق نامز قوح ههنسن ربو اهعماج یا اهن اذا ہرا

 لاقب ردهنسانعم كمردنا کو ندنسهقرا كنهودو هيلا رظتلا مادا یا هاتح

 بوثأ ًاتح لاقب ردهنسانعم كکيد شکیدو لبالا نع عاتلا طح اذا لح زا اح ۱
 هاسکلا اح لاش رد هنسانعم كکو یغاج كنسهلوقم دعقم و ملک و هطاخ اذا ۱

 ةدقعلا اح لاش ردهنسانعم كليا راوتسا بوکح م < ا هده لتف اذا

 هریغو رادلبا تح لاقب رد هنسانعم كليا کو نیتم ۍښ هنسنرپ اقلطمو اهدش اذا
 ًاتح هدهربخا *یناعم ترد نالوا رک ذ ال رسک كنمرمه ( ءاتحالا ) ها اذا
 كمردشکپ بوکح یوکودو كکوب قایصو كمکید باوا هکردفدارم هلی س هلک

 هکرونید هنشوس لقم هدننزو ربما ( ولا ) هن انعم كلا کو یوق یهنسنرو |

 یک تناخ | اد تا ) ردقح هلوا دواف یرلفدنای ند رم نانلوا ریبعت : لقم كلا عا

 ریبعت هجوج هک روید هیسک هللا ریغص ولیوب هصق هلیعف كاتو :E كنونو
 بوکس كيجو یحف كناح ( اسلا ) ریغص رصف یاو اح لجر لاک ا

 هب ح رفاذا كاملا بابل ا نم اج سالاي اج لاش ردهنسانعم قلوا رورمسمو داش

 علومو صیرح كب هبهنسنربو هسح اذا اذک هنع أ اڃ لاقي ردهنسانعم قموقيل او

 هلیسس هنسنرب لوق ىلع ردهنسانعم كليا تنضو لغ اک ا بویمریو هیسکرب هلغلوا

 ق٤ وط هرزوا هحو قمالربا ندن آ بویم رویلاص یی هنسن رب یار لعو قلوا كانح رف 3

 همزلوه كس وا ح رفوا علواو هب نضاذا بارلا بابلا ع ماج ه رج لاش ردهنسانعم

 ا مالاب ئچ لاش رد هنساتعم قلوا رومسو داش یغدو هلنیتهف ( اا )
 E1 اد بویر ندهنسن رب هدننزو لعفت ( وتلا ) هب ح رف اذا مبارلا بالا نم

 اه ( احا ) همزلو هب كسع اذا *یشلاب احح لاق ردهنسانعم كا تزالم
 ام یا ام وه لاق روند هل كجهدا هان بونغص هک ردیفدارمو هدشزو
 قیلخ یا اذکب میچ وه لا ردهنسانعم نابسحو قيال هدننزو ریما ( ا )

 هل رسک كناح ( ةأدلا ) *یجال یا ملا ئچ وه لاق ردهتسانعم ۍجامو روا هانپو

 رولک ادح یعج راړد ریکشومو نغز هدیسراف رونید هنشوق قلیج هدښزو هبنع
caina aa. E. DE 

 مچ
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 هیجو مدلا و حلا یا ةئياجو ح رقلا ةنيج تلاس لاقب رونبد هک رح یسهلوقم
 نالوا فرعاو رهشا هدانعمو و روند هعضوم قحهلوا مت بولک وص ندفا رطا

 هنسانعع فو داسف روز هام ندنسهدام یوح هک های دی رشت كناب ردقل وا هیح

 3۳ رلوآ در داف لأ هنقدروط تقم و بولي ریاوص اریز
 هشیاقو ه هعصن قحا ییاف قایا هنجو ردلک د دعب ید قمل واذ وخ أم ندنسهدام

 0 ر هءرمصكح هکید ناتسو نوک لوق لع رووا رببعت هنیب هکروتید
 هیارمش وماعط ییدسکرب هللا رلنآ ی ررب هلک كيج ( ئاو ) ليف كيج

 و یب هكر دخ راشروتلوا رعپعت روبی, هدر نعاسل هک )ردا

 هدتن زو هللز( أج یا ) ردلعتسم هدماعط سشیبهک ءره هک هتل روشلوا لامتسا
 ردص هک هت ردذوخ ام ندهرو نم هدام هکر د هنشانعم قم شاچ هکمحا وص نع 5 مود

 هعح ( لإ ) برشلل اهاعد اذا لبالاب ًاجأج لاش یدشلوا رکذ ید هدلصف
 ) يلا ) رود هعض وم كس را وص ید وب هدننزو هعیح ( ةیطاو ) هدننزو

aمواط و ك شم  AEEاهطاخاذأ اشیبحم هب ر رقلاأيح لاق  

 هنساتعم طو ذع روند هبیشک ندا تدح نکردبا عاج هدننزو مظعم ( املا )

 هلوا ردنا تدج عاج ادنع هلفلوا ر (E روند هنواخ لوش هباه ( هايل )

 تعموح اذا ثدح ءاضفمیا ۶ E ازا لاش

 دوخای نوجا قشآ ه یک یکت هدننزو لزز ( أح الا ) ( دما ءالا لصف ل

 ' برألاو ادافسلل هاعداذا سیتلاب أح أح لاقب ردهنسانعم قم عاچ نوجما كبحا وص
 نوا كمحا وص ین كشا هلیوکس درءههبهو یرسک كرا ( ی ی )
 نیشنه 0 لف كنهدح وم یابو كناح ) الا ) رد هاکح ندنوص ق قحهشضاج

 بس زولک ءابح ۱ ییج ېک رایان الاح روند هیسک نالوا ی رقمو او مدنو

 رک ( الا ) هصاوخو هب اسلج نم یا كللا ءایحا نماوه لاق فک بابساو

 ۱ طب ) ردتفل هدنظقل هاجت هتسانعم ءادوس الط روید هغعلا ۳
 هاب رہصق كقلا (یططاو ) لاه ( هأطنلاو ) هدننزو لج رفس ریصف كنو كاع

 ناعشش لوی ینراق لیو هصق نهالبو زمو هلیسهینب لعاف مسا ( "یطنحاو )
 نیطب نيس ريصق یا ءرطبو یطنحو هاطاخ ًاطنحلجر لا روند هیشک

 هلطوفو مشخ لوق ىلع قمرابق بوشیش نراق هلرسک كنابو كەر ( ءاطبحالا )

 قلوط
۷ 

 اهدا الا لتعم هلیاوتع :اءاجم یا ءاب ینبم هنو یرهوح ردا و یرکذ
 نیم هتس هقالع تیبس روتلوا لامعتشا ةتسانعم قلوا ور ور هثیاو ردشلیا تن
 ا لاش رونلوا لامعتسا هتسانعم تففاونو یلباق یا نالف یأپاجلاقن
 | ءایحو نیداو ناف ناقآ ندرءای ( ذیاباو ) يخف كيج ( دعیلبا ) یتقفاو یا

 ی یی
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 انج لاق یک ینیدنابق بولیرو آ هرزوا رکا سرافو هرزوا دلو ردام رد هتسانعم

 انجو هيلع بکا اذا مبارلاو ثلاثلا بایلا نم انجو اوج يجو ل لج
 بوقح هرشط یعب قلوا نکشود هرزوا یسک وک یس رغب كتهسک رب نیتی

 نم انج لجرلا "ینج لاقب ردهنسانعم قلوا رونق هلیهجو كمربک یرحا سک وک
 هموقرم تفص هدننزو رجا ( ًانحالا ) هردص ىلع هلهاک ف رشا اذا عبارا بابلا

 هدننزو هلعافم ( ةأناجلاو ) هلرسك كنهرمه ( ءانجالا ) رونید هروبنق نالوا هرزوا
 لاق ردهنسانعم قهاپق بولوا بکم هرزوا هنسن رب هدنزو لعافت ( وااو )

 رووا قالطا هناقلق هدننزو مظعم ( انما ) هيلع بک ا اذا انا و ًاناچو هيلع انحا
 ربق هلی كيم كلذک ( ةاتملا ) ردشفلوا قالطا ءان هنبا دیدحا هنسانعم سر

 هنیدرآ یرازونبوب هدننزو ءارج ( ءاثنطا ) هنسانعم روک هرفح رونید هنروقج
 (ءوج) ارخا اهانرق بهذ اذا ءانح اث لاش روند هنویق نالوا قرویق یرغوط

 یردصم ردعراضم لعف ندنسهدام ءرج و "یب هک ر دتل هدنسهک ےک هدننزو ءو

 (ءاج ) رولوا هییایو هواو سپ انیح یجب ءاجف ذغل اوج ءوج ءاج لاقب ردءوج
 7 کیا هدنع هلی كيج ( :ءولا ) ردید ۲ كالحر رب ردشلنا دیش هلو حراش
 ٍوم ( لاو )لاه ( هيلا و ) هلیئوکس كابو ىف كيج ( "ها ) ددیدرآ
 بت هنیجو ایج مر لج را ءاج لاق ردهتسانعم كگ لدم و رک كيجو یع#

 اما راج ۳۹ لامعتسا قرهلوا يفق لعف 4 یسهلک ءاجو ی اذا

 هلیسانعم ناک هد هوګ بتک هک رد حراش تراص ام یا 15 ثعاچ ام لاقب
 ردمحار هنسهلک ءام ردیسا یرییض_تاچ ردهیماهفتسا یسهک ءامو ردح ورشم

Eثنوم ربخ  Eyهلکلیا تیاور هلعفر رلطم ردیوصنم ربخ كتحاح و  

 لوق لعو رول وا یربح مدقم ءامو یا كيالعف ٿء ءا ىطظفل كتجاع هروک کا

 تطب لاق روند هکلک ردمسا هدننزو هعیج هللرسک كيج ( هنيا ) رد هيفا ءام
 بولقم ( یاطاو) هلو هبه زه یی )> ا هدننزو دادش ۰ ايلأ) هيج یا ةت

 لوقت رد هنس اتعم كمروتک هاب رسمنک تاب مش ) ةءاجالا ( رد رالعاف مسا قرەلوا

 لوقت رولوا یدعتم هسفن ید یئالث هک رد ح زاش هن .تفخ یا هوا ها
 لوقت رووا لامعتسا هتسانعم قلق یجتلهو رطضم هءاجاو هيلا تینا یا ادز تثح

 ینباق قایا هلیسهراپ شیاق یراکدد هنیحو هيلا هتررطضاو هناا یا هيلا هتاجا

 اهطاخ وا اهعفر اذآ لعنلا ءاجا لاق رددنسانعم كد بورس دوتا یا
 بولک قوح هنبرب یرب هکروللوا لامعتسا هدهبلاغم باب هدننزو هلعافم ( ةغياجلا )

 ینبلاغ یا "یبا هتک یاباج لوقت ردنرابم ندکلیا هضراعمو ثح هدنناب فک

 ۳ هل وا ماللا زوم و نیعلا لتعم هرزوا روک ذم هح و ولو هغ را هرثکب

۱ 



 ۱ نالوا هدنزوب E لیسو كناجو اهدز اک اذ! ردقلا ًاةح لاق ردهنسانعم |

 خس اذا یداولا ًافج لاق ردهنساتعم كمردیک بولیس یتسهلوقم كاشباخو راخ

 قچچ آ ییوباقو هقلغا اذا بابلا ًافج لا ردهنسانعم قمایق بوتروا ییوباقو هءاتغ
 بوکح ندنک وک یتواو هعف اذا بابلا ًافح لاق رولوا نددادضا هلغلوا هتسانعم

 ل رك كنهمه ( ءافحالا ) هلصا نم هعلق اذا لقبلا ًافح لاش ردهتسانعم قمریوق

 كبو بویق جآ یهبادو هقلغا اذا بابلا ًافحا لاقب ردهنسانعم قماپق ییوباق
 مو ریسلاب يآ هتبش ام اجا لاق ردهنسانعم لا هدنامردو باعتا هلغمروب ۱

 هح رط اذا "یشلاب ًافحا لاش ردهتسانعم قم آ هنابو ققارب ندلا یهنسن ربو اهفلعب

 اهربخ بهذ اذا دالبلا تافجا لاق ردهنسانعم قلوا لئاز یتعفتمو ربخ كرب رو

 لاق ردهنسانعم قمریوق بوکح ندنک وک ییهنسن رب هدننزو لاعتفا ( ءافتجالا )
 ندا نایلغو كوص هدنزو بارغ ( ءاغلا ) ضا نم هعلق اذا لقبلا ًافتجا

 هنس هلوقم كاشاخ وراخ نالوا هدنزو كننوص لیشو روند هنک وپک كرت
 لئاز یتعفتمو ريخ كرب رب هدنزو لعفت ( فهلا ) رونلوا رببعت یتنلیس هک روند

 لودبوروغوطیرنک | كنعسق هود ردطوبضم هيف كيج هدضت ضعب و هلیوکس
 ماعل ااهرتک ۱ aE ناوهو هفاضالاب اثلبا ةافح ماعلا لاق روند لاج كمرب و شودو ۱

 مالس ( ءالطاو) هلیئوکس كمالو ىح كج ( "لذبا ) ردیوصنم هرزوا تیف رظ یظفل

 ءامر اذا هبوثب الج لاقي ردهتسانعم قم آ و هعرص اذا ثلاثا بابلا نم ةءالجو
 ًاجو بضغاذا عبارلا بابلانم اج هيلع نج لاقب رد هنسانعم ىل راط هنیتعف ( انا ) ۱

 كيش ره روند بلاق هدیک رو دیلاک هدیسراف هک رد هنسانعم داوسو صح" هلن رخ

 رد هنسانعم بلاقو صخ + ید و هدنژو مالس ( ء ءاجلا ) ردترابع ندنصحس مرج

 بویلپوط ىتسابل هدننزو لعفت ( ومجلا ) ةصخش ىا ءءاجو هءاج تیار لوقت
 هنغاجوق ای هنتلآ ۍبهنسن ربو ممحم اذا هبا یف ام لاقب ردهنسانعم كعرشود
 ANE ! بوک وج هرزوا یسهط روع شوق رد هنسانعم كليا ناپ هلکع رو بول[

 ًامح لاقت رد هنسانعم ثكک رو هاراوف هذخا اذا هيلع ا لاقب یک ییدلیا ریس

 هنآ لوش هدشنرزو مظعم ( ًامعاو ) هدننزو رجا ( ًاجالا ( [وعمخ اذا موقلا

 لاقب هلوا یالوطو ویوس یمه نانلوا ریبعت ریلنا حابض هدنسهېبښج هکر وند
 یس ع كنآ ا کک ره ( ءاجالا ) ا ةليسا یا اجو أجا سرف
 د وعق (ءونلا ) ردهدننروص ردصم وو روند e | قلوا هرزوا روک ذم فصو

 ر د هنسانعم

 "كنافو ىمض كيج ( :افلبا ) اهربخ بهذ اذا دالبلا تأفح لاقي ردهنسانعم قلوا

 E هالح هءالح لاق رد هنسانعم قلاج هر هدننزو هما رک ( :ءاللناو ( هدنزو

 | ی.ابق بولوا بکم يوق یزو هرزوا هنسن رب هدننزو لبح ( ًاتطاو ) هدننزو

 ی در شا کو یو ایی را کا



 س یا ةاکسج هقطعم ق لاش روند هلی و هو
eeاک رولوا دف  EESهع رح ) هاتساو ) هدننزو د وعق ) هوسلا ۳  

 2 كد الثم ندلع تک رد هنسانعم قلوا س ایو ییاق E 7 هدن ز و

 نم ةاثسج و اءوسج "یشلا اثسج لاقب نقل دو بولو ناو ی

 نشخو تشرد هیوکس كبشو یف كيج ( یک ):تلص ۱: 9

 هض را لئوشخ و كب هلیعف كيم ( :هوبسلا ) رونید هدماچ ءامو روثید هبیرد نالوا
 ( ءايسالا ) ردذوخأم ند هموقرم هدام ةهوسجم یهف ضرالا تعج لاق روشید
 هدن زو ارج ( ءافیطا ) ردعسا هنسانعم تالصو تظلغ كلکی هلیدم كنمیه

 لعلا نم ةينكم تناك اذا ءاقج دب لاش روید هلا شفلرو مال ندلع تراک
 هکرد هنسانعم یتمقلاق بونا وا ندنرب روب هدننزو دوعق هللا همضم نیش ( ءوشا )

 تاعشج لاش ردبا تأشن ندعرفو فوخ یناهکا دوخ ندغو نزح طارفا

 بونالو لکوک و عرفوا نزح نم تشاچو تضم اذا ثلاثلا بابلا نم ءوشح هنت

 دواي یلظ تنممکو مقل ترا اذا هسفن تأمج لاق ردهنتسانسم لک و
 رحلاو لیلا ًاشح" لاش ردهنسانعم كليا موه بوصب 2 اهدژا یسهجوم كنايرد

 تأفح لاش رد هتسانعم كم رد وا تو نت یزاغوب نویقو كيلع فرشاو ظا اذا:

 كلبا جورخ هرکید ضرا ندضرا ربو اهقولح نم اوص تجرخا اذا ملا

 یعف كيج ( اسلا ) ضرا ىلا ضرا نم اوج رخ اذا موقلا أشج لاقت رد هتسانعم
 رونید هاب فیفخ نالوا ناسآ یسکچو ردهنسانعم رشک قوح ا كنیث و

 ( دیدصلاو ) هدنزو لعفت ( ۰وشجلا ) اعف رولک تاتشح و رولک ءاشحا یج

 ندنل ولح شر هیهدعم دوخای ندماعط تلقت ۹ رکک هدنزو عفت

 هلص كيج ) ةأشلا ( هب دعف :یتعتت دا ًاشح و لحرا ا لاقب ردا تاثشن

 زا ندنآ هدنزو هدع ( :اشلاو ) هدننزو بارغ ( ءافطاو | ءدننزو هزه

 رب ه هسک رب هدنزو لاعتفا ( ءاشتحالا ) ررید غ ورا هدیسراف روند ههم کک |
 هلتهح راس درک و هلتهح اوه درک رددنسانعم قلوا قفاوم ا زسنوفیوا لع ۳

 ( *اشلبا ) هقفاوت ۸ اذا دالبا هایتجا لاقو دالبلا نالف اینجا لاق نوسلوا |

 ردمسا هکر وتید هنت ل قمصإ ةعفد یسهجوم كايدو یتلظ ك هدنن و باغ 8 4
 قلاچ هر وس ۳ یحف كيج ) افلا ( دن رملاو ليللا ءاشج لاقب ۱

 ثكلوح و ضرالا لع هعرص اذا ثلاثلا بابلا نه ًافح افح هافح لاش رد هنسانعم |

 دعصقلاق دم رلا ًافح لاق ردهنسانعم قمایق یعاشا شاپ نوعا قفلاشو یس هل وقف |

 ًافح لاقب رد هتسانعم یک REE E رت ندیا نایلغ دوخاپ رو دن

 | نیس ۳ 7 كنم رجت ندا نایلغو دا یا ءافل اب ار اذا ak ید



 هاتساتم وب هلففلوا قلخ ندنساضعا ور كمالسلا هيلع مدآ اوح بانج يعي
 تالو رارید مالا تأرجا بودیا فیرصت ندنوو رولوا ح# قالطا ورج هیاثنا
 رد هتسانعم كلوب هراپ هراب ینسن رب هد.ننزو لیعفت ( "یزجلا ) هنسانعم ثانالا
 ردهنسانعم كمردتا افتکا و تعانق هلا هنن ربو هعف اذا لالا أرح لاقت
 هتسترب هدننزو لاعتفا ( ءا حالا ) اهتعنقا یا ًالانع بط راب لبالا تأرح لوقت

 ىلإ رجا لاق ردهنسانعم قلوا ینغتسم ندراس بودا افتک او تعانق هلیا
 كليا افتکا و تعانق هليا هتسنر یدو هدننزو لعفت ( ورجلا ) هب تک | اذا
 |[ هلو یحف درلیم ( ةارصلاو ءزجلا ) هب قتکا اذا *یشلاب ارت لاق رد هتسانعم

 كازو ىم كيج ( :ءرلا ) رک ذیساک هنسانعم تیافکو انغ ردرلیهم ردصم
 ۲۱۶ دتساعم تاصنو ةتسد رود هنیاص كنسهلوقم رهخو قاع موکت

 ع زما رونلوا رببعت دره و كلدعضآ هکرونند هجاغآ یراقدایط هنلآ كنیرلقویج
 لوق ردهتسانعم كمردتا تعانق هلا هنس رب هلرسک تكنمزمه ( ءارجالا ) یک
 | یتغتسم ندهرناس ءایشا هلغلوا ناک هنن ریو ابنءنقا یا الانع بط راب لبالا تآرجا

 . كنع تینغا یا هنأرعو نالف ءر كنع تأزجا لوقت رد هنسانعم كلا زای یو

 ندراس بولوا اک هنوک هل لوا اکس هک مد ریو یتسادغ كنالف اکس نی ینعب هاتغه
 قاجم ءازحا و مدلیا انغا ینس بولوا فک هوا: اکس ید هسیا رها تتم
 ةءوح هل تلعح یا فضا تارا لوقت ردهنسانعم كمروك باص هنسهلوقم
 هداعمو هتلخ دایا ییبصا یف عاملا تاجا لوقت ردهنسانعم ققاط ماخ هم رب و

 اذا یعرلا ارج لاق ردهیعار ءافتک | ثعاب هکردهتسانعم قلوا ناوارف قلتوا
 لاق یدلیا نارذک هدنسهدام ورح هکردهنسانعم قمضوط رق نوتاخو هتس فتلا

3 

 قکوط قیر و ثمهدوا تولوا لد هر هتسد رب و ثایالا تدل و اذا مالا تازحا
TYان توان  

 م ۴ ا

 تیوج هلصا ترح ق غل یهو تضق یا كنع ةاش تأرجا لاقب رد هنساتعم
 تانک یا یایا "یشلا أرحا لاش ردهنتسانعم كليا"تیافک ءارحاو لتعلا نم

 ید رقم یک وهآ و نفص رونلوا قالطا هبیفحو تاناویح هلیحف كيج ( *یزاولبا )
 هدننزو ربمآ ( "یزلبا ) ژرولوا یتفتسم ندوص قلقوح هلکع توا شاي رد ه زاج
 ( یزالا ) حیشم عن یزجم یا یزح ماعط لاق روند هماعط نالوا حبشع و فک

 ندیم یمهک یهان كيفاک یعب كيها یا لجز نم كزاج لاقب ردهنسانعم قاک

 تعجار هراس ینس هلغاوا قاوو یفاک اکبس هلتهج ره هسک لوا ردلعاف مما
 هل وکس كيج و یعض كنا ( زج وبا ) ردکعد ردبا *یرب ینعی ردیا ین ندجاشحاو
 ردندلاح ءاععا هلی كيج ( ءرج ) زدیسهنک یردب كن هیات مات هبیبح

 هدن رلیدنک وب یرلذویب كنهبادو كناسنا هلییوکس كنه مهم نيسو یمض تاهج ( ةاغسلبا )
 سس سس سس
 »سس

 ضراع
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 رد هيرق رب هدنع هدننزو لبج ( ًأبج ) روند هنجوا كنیزونیو زوکا هدنزو
 هدنرزوا كرلیجش و ناپ هدنن زو هج ( ةًابطلا) روید هب کرک هدننزو بحاص (یاعا)

 رونل وا ریعت یسهلوک ی چ ثواب هدرابد ضعب هک روند هوتک یرلکد بوسک شبا

 كلديس هکر روند هوضع هم راو هس وششپ هک ندنرلح وا یرلک رکک كنءهودو

 (ةءارطاو ) هدننزو هبت زسهزمه ( ةرطاو ) هدننزو هع رج( :ارطا ) روئلوا ريبعت
 هک هللادا هباپ یمرمه ( هیارلاو ) هدنزو هیهارک ( يارم لاو ) هدنزو ههارک
 ءارح لحرلا ورح لاق ردهنسانعم تعاجش كلتکی و قل رد ابم یو ردردانو

 ربما ( "یرلبا ) عجش اذا سمانا بالا نم ةيارج و ةيارج و ةءارج و ةرجو
 هدننزو فارشا زولک ها رحا ییج روند همدآ نالوا مادقم و ردا ولارج هدننزو

 تعاجش بیس ییهسکرب هدننزو لیعفت ( *یرجلا ) رووا قالطا هئالسرا یرجو
 لاق ردهنسانعم عیجش كمردناتآرج هلکمری و بلق ةوقو بودا بیغرب هلاح نالوا

 لوقترد هنسانعم كفلثآ > هدننزو لاعتفا ( ًارنحالا ) هتمععشیا اشیرحم هيلع هنارح

 ةشیرط۱) رونلوا قالطا هنالسرا هلي هینب لعاف مسا ( "یرتجلا ) ٌرتجاف هئأرج (
 رووا ناک رر وا فار ها1 کر ی لوش ها

 كنيتلموک و راردیا عضو شاط كوي رب هلتعنص هرزوا یسویق بوباپ نادشاط
 بوشود شاط لوا هدقدشیاپ هب هبط بو رک یرحا روناج راروق همعط هام

 رونید هغاسروق هئیرجو هلنبءنمه رولک نآرج ىج كنهثیرجو ردیا دس یوپق
 هددشم یاب رود جد هب رج هک هت هنسانعم موقلح" روند هزاغو و هنسانعم هصناو

 كندمجم یاز و یض كيج (برلا ) ردشفلوا ماغدا و بلق هیاب هره کلا

 ردتفل هدلیحف كيج هنسانعم ضعب رونید هنکو لب ربو هس رار كتهنسن رب هلی وکس
 ردیدآ عضومرپ هلی كيج زجو ضعب یا هنم ءرجوه لاقب رولک ءازجا ییج
 هنسانعم مسق كلوب كولوب كولو رولوا ردصم هلیعف كيج ءرجو ردیدآ قاموق ریو

 كلبا افتکا و تعانقو ءازجا همست اذا ثلاثلا بابلا نم !هزج "یشلا رج لاقب
RE.كلا مک بوردشکب ی هنسن رو هب تکا اذا ءیىشلاب ا لاقي  

 باود و هدش اذا " یشلا ازح لاش یک قلب بوکح- مک یموکو د ردهنسانعم

 رد هنسانعم كليا انغتسا و افتک | ندکمحماوص هلکن آ ۱ هلغم رلت وا رباج هزانورپ یشاومو

 تعنقاذا عبارلاو ثلاثلا بابلا نم ارج تئزجو ءالا نع بط اب لبالا تأزج لاقت
 ردیلب اقم نالغوا E4 قالطا هنيدالوا "ريق ىنعب ها دلو هليمض كيج ءزجو

 اد تاش يەكئالم عي ااا یا ]ارح هدابعنم هل اولعح و ] یاعت هلو هنم و

 داهشتساو رداربفا هه عو عینسشت یانعم و یرشجمز هکر د ح راش رلیدتبا داقتعا

 ردشلیا لیوأت اعسوت باهش نکل  ردشلیا عیظف ود ردهعونصم تایبا یراکدلپا

 ۲ لوا



 سس

۳ 

 باتجا هللوبق یمن ندهنسن یتیدنل وا یمن هسکرب هدننزو لزلزت ( وحأصلا ) روید
 فک اذا لع را ابا لاقت ردهنسانعم قمروط ورک هلتغارف ندنآ پود
 ًاحأاحم لاقب رد هنسانعم كلا هشیداو فوخ بونلتیه ندهنسنریو یهناو هو

 ودر (وبللاو ) هلینوکس كنابو ىحف كيج (ًابملا ) هاهاذا هنع

 محو هثغ لاقب ردهنسانعم كليا د فک بوللوا ند هنسن رب هلنیتحف

 ۱ هیرک بویغکب یی رو عدنرا اذا عبارلاو ثلاثئا بابلا نم انج وا ءوبجو ابح
 كحراش ردهنسانعم ج ورخ قشچو هه ESL یا ۳ لاقي ردهتسانعم د

 دتسالا هيلع Êê لاقي رد صوص# هنحورخ كنهنسن ع زفمو لوهم هروک هننای

 یهو یشآو یراوت اذا لج را ًابج لاقت ردهنسانعم قلوا ناهنپ و ج رخ اذا

 ككأ هفرطزب یویبو ةرغملا یا بألا عاب اذا لج را ًابج لاقب ردهتسانعم قمتاص
 هب رک رب عب رد هنسانعم قغای ملف و زوکو اهلامایا .هقنع ًأبج لاقب ردهنسانعم

 فرصنم بویمهروتک تقاط رظن هلغلوا هنسن لوهمو بهم تیاغب دوخای شوخانو
 یصبلا ًابج لاقب ردهنسانعم قلت آ وریک بویلوا رکراک هبهیرض مق كاذک قلوا
 دتسانعم هاکرونید هراتنم لینوکس كنايو یعف كيج ( بلا ) اب اذا فیسلاو
 هکر ونید هروقح هعوا قلخ عقاو هد رايق ضعب و هنسانعم هکا روشید هبهبن و

 هدرق رولک هابحو هدننزو سلفا وا یجج رولیکرا یوص روی هدنآ

 دربخا نزو ناسللا بحاص هکر بد اش هدنن زو اب هلنعف رو ایحو هدنزو

 نمتلعح هرزوا لعف ول ا نوکس اریز ردشلیا صیصنت یتسملوا عج مسا
 ًابحا لاقي ردهنسانعم قلوا قوج رام هدرب هلرسک كنهرمه ( ءابجالا ) یهتنا

 قیاص مدقم ندرلبا لاردا زونه ىنيك | نالوا هدالرتو "کلا هب ثك اذا ناکلا

 رد هتسانعم كليا ناجنیو هحالص ودب لبق هعا اذا عرزلا ًابحا لاقب رد هنسنانعم

 ك هقیچ یناسهک ا ندلح عفترم رب یک هو ریابو ءا راو ادا " یشلا ا لاتقن
 لح زر 5: مع علط نعل ماع یرشا اذا موقلأ ىلغ اجا لاق ردهنساتعم

 a ققروق ردتغل هادم كفلاو هدننزو رکس هلیمص كوج 4 ہا ) لاغ

 یو یبوا سن رع و نسکلی هروک هەتا تكحراش ردیسا كقوا ع و رو

 هن واخ نایلوا رظنشوخ هدم كفلا ءابج و روئلوا ریبعت قوا راموط هکردق وا

 زولوا فرصنم بویمروتکتقاط رظن هک یزکهافلوااقلاد هلاه روند ید ءا روتید
 هروکربهدنلایا ناتسزوخ هدنارپاءهابجو اه ظنمكعو ربالیا ةءابجو ءابج ةأرما لاق

 هدلپ مات تيه هدقا عو ,ردیسا هب رق ر هدنتساضف ناورهنو ردیدآ اضق رب یتعی

 ۱ دادش ) ءابلا ۱ رد هب رق ر هدنسهیحأت اب وقعب هدنشلاا دادغب و رد ه رقرب هدنساص ,

 ۰ دنزو



۱ ۵ 

 قرلوا واولاعم هلیعف كناو هزم#لا عم هلیض كناث هداتک ما عرابو رولوا هولعف

 هدندنع تغل لها رکا هکر د حراشو رولوا لوقوب ییدلیا رک ذ كفلؤم هکر دتیشم
 هدنفصو مالسلاو ةالصلا هيلع مان اربمغیب یتح روند هتسهع مدآ كکرا هودنن

 ردکع د یدیغو - تا قلفوح هد رل هغ درابم ا دراو یرنا نیت ودشلا ی راع

 رودول نالوا ناعحا رکو شاراو لی هل رسک كناط و كن ( هد بطرثلا ( یهشا

 هلغثوا موسم هلا واو هدهغ ا ضعب رونلوا قالطا هئروع و هرا روند هیسک

 هيلوكس كناطو یعف كن ( ًاطثثا ) رولوا كد ةدح ىلع هیسک رودو و هیسکلیش

 اذا ثلاثلا بابلا نم ًاطل هأطث لاق" رد هنسانعم كفكج بوصب هلغایا یهنسن رب
 ًاطل لجرلا مط لاقي ردهنتسانعم قلوا زغكبسو قجا هنت ( اطل ) هئطو

 كن وبعونربهلئوکس كناطو فو ىع كناث ( ةطفا ) قاذا عازا بالا نم
 ارق هلاف ( ءافشا ) ردشلیا ریسفت هلا تویکنع نیعلا بحاص هکرید حراثش ردیدآ
 هرت هکردیمسا فرح لوق لغ ردم ناو فورم هکر دپسا لد رخ هدشنزو
 ید رفم ردیمح كلرزوا فورح هدیدنع رلاضع و ردب راک دد مخ هر یا هک

 یتسمادیق كش نالوا ەدە رهت هل وکس كناف و یف ك ) فعلا ( هلاه ردها

 ابنایلغ رسك اذا ثلاملا بابلا نم اهل ردقلا افت لاش ردهنسانعم كليا نکست

 رد هنسانعم كمرد ماعط برجو ولغاب هیسکرب لوکس كيمو یحف كن ( املا )

 قعرای ینشاب كنهسک رو مسدلا مومعطا یا احا پابلا نم م موقلا ام لاق

 A كلبا E بواغوط یکعاو هخدش یا هسار ۹ لاقش رد هنسانعم

 ةأمكلا ام لاقب ردهنسانعم قمروتاب هرجا غا یراتنمو هدر اذا ربلا ام لاقي
 ط وغت و خبص اذا ءانطاب هنیط ام لاش ردهنسانعم قمایو و نما ف اهح رط اذا

 شاپ هدننزو لاعفنا ( ءامنالا ) هامر اذا هنطب ىف اما لاش ردهنسانعم كلیا

 هدشزو ها ) هءاب ) خ دشن اف هح دشا یا اغ اف ا ام لاقش رد هنسانعم قمل راب

 رف ةا یر هک لرم دک كلم زه ( :ءایالا ) ردیدآ عضومر هدندالب یسهلسق لیذه

Eaیدنلوا یک ذ تو  / 

 بونص رکسع هدشاوص عی تیزه هدننزو لاسلس ( هاجالا ) 4 ملبا لصف#

 رد هنسانعم كمزا بوصپ یهنسن ٍیهلوقم زوب,راق مزه لصاو ردعا  قلزوب

 ءاجأملا ماع عقو لاب ردذوخأم ندنآ یسلوا تسکش درکشل ردعما نی هعزه

 یباثج ييج هنسانعم ردص روید هسکوک هدننزو دهده ( جۇلا ( ةع زهلا یا

 هلزلز ( ةاجأما ) ردیدآ هبرق رب هدنراید نیر وجْوج و هدشنزو لسالس رولک
 لبالاب ًاجأج لاقب ردهنسانعم قمرغاچ هکمجما وص ويد "یبیب یهود هدننزو

۱ 

 لک رد ما ندنسهدام مرج وک "یب هداروب "ی مرج .برشلل اهاعد اذا اتم



 ندنیلدم یانو هدنذو ناکس هلددشت كنونو یمض كنا رولک ءان يج كنظقل

 ردیبحاص یناربط هک تراخا نب دمع نی دجاو هللا دبع نب دعو دز نب میهارب
 هلا نوناب رلن و رد رلبقل كياوذ مات هنا ن نجرلا ةع ندم نر نی دو

33 

 ردهنسانعم قمرداق هوص یمود هدننزو هلزلز ( ةائألا ) 4 ها ءاثلا لصف
 اذآ لبالا ًاثأت لاق ردهتسانعم قموق نسوص و اهاورا یا ةأثأث لبالا ات لاقي

 هود ندنلش تفلوم هج رک هکرید ح راش رولوا نددادضا هدنروص و اهشطع
 كليا عفد هائأنو یمننا رد هرزوا موع نکل رولوا دافتسم قلوا صوصخم هنیمق

 لاقب ردهنسانعم سبح قموقیل آو ممنع عقد اذا موقلا نع ًاثأث لاقي ردهنسانعم
 بضقلا اأ لاق ردهتسانعم قلو مارآو نوكسو هسنح اذا ممالا نص لجرلا اثات
 یا "یشلا اتات لاقت رد هتسانعم كليا فرطرب بوریآ ندنرب یهنسنربو نکس اذا

 ییهکتو اهأفطا یا رانا ات لا رد هنسانغم كمردنوس یشت آو هناکم نع لازا
 داقسلل ىب ءاعد اذا سيلاب ًاثأم لاقب ردهنسانعم قمغاچ نوجا كچ هب یشید
 هوصو تشطع اذا لبالا اا لاق رولوا مزال EEA قمهصوص هود و

 (وقأقلا) تیود اذا لبالا تأنأث لا رولوا نددادضا كل ذک هلغاوا هتسانعم قعاق
 لاقي ردهتسانعم كليا تمافاو ثکم هلتغارفو حسف یتءزع هرفس هدننزو لزلزت

 هشیدنا و فوخ بونلتییه ندهنسنربو ماقلا هلادب م ارفس دارا یا لجلا اثاث
 ه رک یهکت هدننزو لاسلس ( الا ) هباه اذا هتم انا لاقب ردهتسانعم كلا
 یر هگلسمک كنءزه ( ةءاالا ) ردهباکح ندنوص قجءضاچ نوجا كکج

 هدارو ءا هنهو یرهوح روتلوا رک ذ هدنسءدام هلغلوا ذوخأم ندءوت ردهنسانعم
 الا فل وم و رلیدلیا رکذ هدارو ید ورع واو یناسک هکریدح راش ردشلیا مسد
 عون رب هدننزو رانز هلیسهدس كلاد ( ءادشا ) یبنا _ردشلیا رک ذ یخد هدنسهدام

 یکی تاتغلوق و یکی هود هدیکرت و زاغ شا هدیسراف هک ثیئارط ردناب

 (ة:ودشنا ) هلاح رد ه«ادن یدرفم رولوا تبا هدند كنو ردوا ی رلک دید

 هک هت رونید هنسهم كنشک زا هلا هموعضم لادو فوكس كوو یع# كن اب

 كنة دوخاب روند هنکح هکود كندع لوق ىلع روند ید هنسهع كنروع

 هره كلیا موضع ینلوا هک كل هروب رم هلک و روتند هلا نالوا هدنسهروج
 هدننزو هولعف هکنسردا ظفلت هللا واو كسلق ح وتفمو نسردا تأرق ون هللا

 ینزو رد هلیض كنيع و كناف هکیسهلک دن هکردموسرم همطیوب هدحابصم رولوا
 یزو هروک کا بولوا داز واو هلکلیا رابتعا هیلصا یو رلضم و رد هلعتف

 هولعف 2

 "یا و رونلوا ربعت یسادخک یوکو یکب یو هدزعاسل ردکعد یسولواو ېحاص

۳9 

 وا



۱۳ 

 نالوا ماشحاو باعا تبب دارم ندتیب هدو هکر د هنسانغم قمل مرا پوتر لوق
 هف رخوا عاتلا نم الت افت A بابلا نت بس ثتیبلا ۳ لاق رده واو قسم

 لاقي ردهنسانعم كليا مارآ و سنا بوشلآ یندو هدتنزو لاعتفا ( ءابیالا )
 كنوتاخ ر ردینبم ةرزوا رشسک. یرخآ ss ماطق ( ءا ) هب سنا اذا هب ابا

 كليا قرخ دوخا قفلاشو یهناخ ید و ها نک كره ( ءاالا ) ردیعما

 هقرخوا عاتلانم هالخا اذا تیبلا اما لاق رد هنسانعم ۱

 رد هیاکح ندننوص كنهنسن رب اقلطم هدننزو هلزلز (.ةأتأتلا ) # ةيقوفلا ءاتلا لصف

 هلا هنف رح ءاف رس رده سا قفلاچ هنفرح ءا یژنکا ناسل ,رہلکست نیو

 هدننزو ا :Eg ماکت اذا ءاتلا یف دد زنی یا E لاش روند ءافأف

 لبقيل هاعد اذا سيتلا ًاتأت لاق رد هنسانعم قمضاچ نوعا قشآ یک ییهکت
 ردراوید هدمناسل رییعت و هکر دهنسانعم كعروب كرهیلکعا ربغط لفطو و زنیف
 راقتحا یی ادعا و راعفا هنتعاڪش هد ه را ناد ےمو یشع یا لفطلا 3 لاق

 برملا ىف ريت اذا براعا ًاتأت لاقي ردهنتسانعم كروب یلاص ینلاص هدننض

 رد هدسک نالاچ هنفرح ها یزکا یاس هدملکن نح هدننزو لاسلس ( ءایالا)

 قجهفاچ نوجا قشآ دیک یهکن تاتو ر لۇ ربع یەت ههدسک لوا

 لر كنات ( ءاتثلاو 1 كفلاو عف كن( ءاتبتلا ) ردها ندنوص
 رائدح نکا ردا عاج هکر د هسک لوش دل وکس كند هو یک تن 1
 ندزایا لاخدا لوق یلعو راربد ید طوذع اکا ردندضارما هکلوا رایت یب
 كقبش دوخای ندننواخر كبلص یندو روند هیشک نالوا ردا لازنا لوا

 لازییوا عاملا دنع ثدح یا ءاتثتو ءاتیئو ءاتبت لحر لاق ردا تشن ندنندش

 کز 4 مشخ ترو كب هلیصف كنافو كنات ( الا ) جالبالا لف
 . ( يتنقل ) ټضغو دنحا اذا عبارلا بابلا ن ا لا ت لاقت ردهنسانعم

 هح یا "یشلا دقت لاش روند هنماکنهو ا كنهتسن رب هدن زو هلیعف هلا هزه

 بلق هاب ینهزم ه کرد حج راش ردموسم هلیاوثع هیاواو هد هد ضع هنامزو

 هلا بقع و رثا هد هابل یتا ردتغل هدبددشت كنافو یعیدقن كنءهرهو هلمافداو
 رک ذ ید هدنسهدام فا مو ردکءد یقع هلصاف الب كنيشر هکردرسفم

 تدش هدیتسیکیا هکندنسهدام فقا هفتو ندنسهدام "ی هیفت هکیدلاق ردشلیا
 هدنزو دوعق هلو ( ءونتلا ) رظنیلف ردلکد دیمب قلوا ذوخأم رذلاد هتعرس
 ( ةءاتتلا ) ماقا اذا ثلاثلا بابلا نم !هونت,ناکلاب نت لاقت ردهنسانعم قلوا میقم
 ناقهد هدننزو بحاص ( "یناثلا ) هنسانعم تساقا ردمسا ندن آ هدننزو هباتک

 كوك هک رد رعم ندیسراف ناعهد ناقهد ردکء د یسادشک یوک هکر د هنساتعم



 ( ةءابلا ) غاپدلا ىف هلعج اذا عدالا ءاپا لاق ردهنسانعم
 لح ینا ند یانعم وو رد مآ ندعاحو جوز I TS حاکن زساه

 لازم روند هغاتوق ه«اب و ردذوخأم ندنسانعم لازنم نالوا نانعطاو تحارتسا

 كلا جوز دوخاي عاج ىنعي كليا حاکن هدننزو لیعفت ( "یویتلا ) هثسانعم

 قمردنوق هغانوق ییهسکربو اهن اذا اثیوبت :رلا لجرلا وب لاقب ردهنسانعم

 ققل ضوطقارزم وشرق هب هسکریو هلزنا یا لارغا فو ال زنم هآوب لاقي رد هنسانعم
 كټ بونوق هغاوق و هددس یتعب هلاق اذا هوحم حرا او لاقت ردهنساتعم
 كالتاق هدننزو هلعافم ( ةأوابملا ) هب ماقاو لح اذا ناکلا اوب لاش ردهتساتعم

 هلتف اذا ةأوابم نالش االف ًاواب لاقي ردهنسانعم قعوط ربارب هنناق كلوتقم یتناق
 بولوا ناسکی و لیدع هرب یرب هنسن ییا هدننزو لعافت ( ءوابتلا ) همواقف

 هوا ناثیشلا لاق نوسلوا هلتهح تیفیک كرکو تیک كرك ردهنسانعم كمش ربارب
 : قع وق هغات وق اب هدرو ردسسا ندءءایا هل دم و یزبک- كناب ( هيلا ( الداعت یا

 لات اقلطم و یک لازیم روثل وا قرالطا هد هدهغان وق و هدرو و رود هنتلاح

 كنابو ىف كيم ( :أبلا ) ةلالا یا دعیلا نسل هلا لاش رونلوا لابعاسا هتمماتعم
 لربلا یا ةابلا بحر وه لاقب هنتسانعم لازم روند هدروو هعانوق هلیئوکس
 هنغات یروای نالوا هدجر و روید هنخاروسو هنتسو یرآ نالوا هدرلغاط و

 نالوا بيرق هبوص و رود هنغات كن زوکا نایو هنسانعم نادهز رونید

 هغاوق و هدروب هدشنزو لعفت ) ءوتلا ) هنسانعم نطعم روند هنغات هود

 كنإ ( ءاوبلا ) هب مافاو هلح اذا ناکلاب ءوب لاقي رد هنسانعم كعشرب بونوق

 اوباجا لاقب هنمو ءاوس یا ءاوب ىلع موقلا لاق ردهنسانعم ءاوس كلربارب هلیعف
 دکی هیرللوا ناسکی هملکلا قفتم یمهلج ینعی دحاو باوحم یا دحاو ءاو نع

 رد هنسانعم اتمه و وک ءاویو رلید ریو باوج هلباوج رب قرهلوا نخسکیو نه
 كي“ ( ةثیبلا ) ردیسا یداو رب هدهمابت ضرا ءاویو وفك يا هلءاوب وه لاقب
 یا ةثیبم هجاح لاقب روند هتحاحو همهم ولك رک كب لدم و مک كناب و ی

 نده راس جاوح هک ایوک هموقرم تجاح ردسلعاف مسا ندنسهک هءاباوبو ةدیدش
 یحف كلاب ( ءاملا ) ردوا ثعاب هراصتقاو صاصتخا هتسیدنک نامهو عطقنم

 هبهتسن رب هدنزو مالس ( ءاملاو ) هدننزو دوعق ( ءولاو ) هلییوکس كناهو
 اوو اوج و یج و هام لاقي ردهتسانعم قعاددو كليا تفلاو سنا بول آ

 ردهنسانعم اردا و روعش و هب سنا اذا سمالتاو عیارلا و ثلاثلا بالا نم ءاب و

 نانلوا ریبعت تیبلا ثانا ییهناخ هدشنزو عنم ابو تنطفام یا هل تأببام لاقب
 ىلع رد هنسانعم قغلاش وپ ییهناخ بودا لقن هربرخآ ینعی كلبا. یلاخ ندایشا
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 أ دنع و هتعح را یا هيلا 4 تود لوقت رول وا هنسانعم عاچرا هدف دن هلص ها هیدعت

 هک ردشعد هدرباصب فوم هتعحرا یا هوب لوقت رولوا یدعتم هسفنم یانکلا
 قلوا نرو زود یرب ره یعب یسازحا تاواسم كناکم رب لصا یسهدام ءاوب

 اعم و ردنرابع ندننافانم كن هیاکم یارحا هکر دیلباقم وب ردعوض وم هنسانعم

 ناکم ینآ هک ایوک عاطقناو عوحر هییشر الثم ردعحار کا هلا هراس

 دقفنل وط قارنم هب هسکرب هکر * یوبو رول وا شاوا عطةنمو مجار کا هلغل و

 1 زو لیدعو فک و رولوا يلا هن يقاوم نا هقار 2
 تقفاوم قعوا یمهلک ءوو یبتنا ردراکرد یلاح یواست ید هدنرلانعم فارتعا و

 رارقا و قفا و 33 ی یشلا یءاب لوش و قفاو اذآ ۵ "ی ملا ءا لاش رد هنسانعم

 هيلع اعاد هدنسانعم ارقا هک رد ح راش رقا یا همد هاب لاق ردهنسانعم كلا
 دیس یح زاغلوا لامعتسا هدنتهح تعفنم رونلوا لابعتسا هدنعقوم ترضم و

 ترففمو وفع یاعدتساو رارقا یم رج یدنک هک ردند هدام وب ینذپ هونا هدرافغتسالا

 بول آ هنر زوا یهانکرب هدنزو ءاونو هوو یا ردکعد مردا راکدرورب

 رولوا ینیع كشاس یانعم هک ردهنسانعم تیا قازنعا یهانک دوغ نل وب

 هلحا یا اءاوو و هبنذب ءاب لاق ردقو ځد صوصخ هرزوا ح راش ربرقتو
 هناق ناق هکردهتسانعم قاق اتمهو لیدع هلوا یا" لوتقم هدصاصقو هب فژنعاو
 نعي قلوا ربظن هدصاصقو هلدع یا همدب همد ءاب لاق رووا رییعت قعوط رارب

 ند هلق هکر ول وا هاکو ردهتسانعم قلثوط ریازب هناق ناق هلغلوالوتقم اضاصق لتاق
 یدآرب ندنموف لالتاف ید یوق كلوتقم هلکلیا لتف یهسکرب ند هلق رخآ یسر

 ءاب لاقي رول وا شاوا قفاوم صاصق هرزوا هکارت و باعا تداع كحدبا لقت

 "یش یهنسنرب هایرسک كنەزمه ( ةءابالا ) هلداع یا همواقف هن لتق اذآ نالش نالف

 لتق اصاصق لتاق و هتعحرا یا هيلا هئأبا لوقت ردهنسانعم كليا عاجرا هرخآ

 لتق اذآ نالف االف ها لاقب ردهنسانعم قلئوط راز هنناق كوتقم یاق هلکلیا

 لوقتو هيف هلزلا یا لازملا یف ه«ابا لاق ردهتسانعم قهردنوق هغانوقو همواقف هب
 ف ردهبانک ندنتعسو طرف كلاباب مالكو بهذ ىا ةالف یف ىت ةالف برعلا

 ینکلاس هلغلوا همیمض ید نایایرب کا ایوک هکردولتعسو هدا رب نایاب
 میم هسخ و ردع راضم ند هءابا تا یت ردکءد رد لازناو لاصیا ههرو زم
 یسوا هیابو هيواو تح ر نان بادو ندییالت یک یمهو كحاصت

 هلح اذا ناکلاب ءایا لاق ردهنسانعم كهرب بونق ةغا وق هءاياو هلوا هزار یا

 ءابنا یلا اهدر اذا لبالا هوا لاقب ردهنسانعم كمريوح هنغاس ییهودو هب ماقاو

 قمروتاب هتغاد یییرد و رف اذا هنم ءابا لاق رولوا لامعتسا هنسانعم قاق و
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 ويو هلوکس كنيسأسبو هب سنا اذا مبارلاو ثلاثلا بابلانم اءوسبو ءاسیو ًاسبو
 ا لاق ردهنسانعم كليا نامداو تداع بویلشیا هشه یی هتسن رب هدننزو دوعق

 لیلذو راوخ بویلقاجلا یی هتسنربو هیلع نرمادا یناثلا بابلا نم !هوسبو اسب الا
 * شد ییشرپ هلیرسک كنهزمه (ءاسبالا ) نواب اذا هبأسب لاقب ردهتسانعم كمروک

 ) هوسلا ) " یسف ناسا لاقب ردهنسانعم كليا مارو سا بورد )1 هرخآ

 )یکی س ھلغمشل آ بو رکو ا هب یشک ناغاص دوس هک رد هان لوش هدننزو رویص

 تناک اذا ءوسب قان لا رونلوا رببعت ناقشلاو یدیکیا هدیکرت هلوا مار بویلغا

 موم رب هدهیداب ها دمو همجم نیش و ءاب حاف ( ها .) هایا اهفلال ینعی بلاحا عنعال

 كمکهک «دننزو باتک ( ءاطبلاو ) هلیئوکس كناطو ىمض كلاب ( ءطبلا ) ردیسا
 ًاطب لحزاطب لاق ردیلباقم تعرس ردهتسانعم كمرپدغآو كفلکا بولایواو
 تمکصک یدو یک اد ( ءاطبالا ) عرسادض, صالتا بابا نم ءاطبو

 نیکشا یسهباد كنهسکربو وطب ینعب ءاطبا لجرلا ًاطبا لاقب ردهنسانعم كم رد آو
 ءاطب ميباود تناك اذا موقلا ًأطبا لاش ردهنسانعم قلوا نارکودنک بویلوا

 هبأظبا لاق رولوا یدعتم ه:سانعم كليا ربخأتو قوعو كمردكجك یهنسنرب و
 هناویخ و ناسنا نالوا یا دنکرغآ یشن رد هشیه هدننزو ریما ( یطبلا) هرخا اذآ
 ندنیدحم مرطیو هدننزو مارک رولک ءاطب یج روتلوا رببعت نارباق هک روتشید
 هلییوکس كناطو یعض كناب ( ءطبلا ) ردیقل ىلوقاعلا نيسحلا نب دجا سابعلا وا

 لوقت ردیتفل عورب ینبوبو روتلوا قالطا هنامزورهد هدننزو یرشب ( یأطبلاو )
 ( نأطب ) ردرلیوصتم هرزوا تیفرظ رلتو و رهدلا یا یأط و اذهای ءطب هلعفا مل

 ردیضام لعف مس نمضتم ىج یانعم هلیعت كن وتو ینوکس كناطو یععثو یعض كلا

 لیعفت ( + را يفد جت يآ نی طب ی ابو رخ اذ نأطب لاقي
 یا سمالاب هيلع ًاطب لاق ردهنتسانعم كليا ریخأتو لطمو كمر :زکهک ءدتنژو
 ( ءوکلاو ) هدننزو همارک ( :ءاکبلاو ) هیئوکس كفاکو ی كلاب ( «كيلا ) هرخا
 1 ح راشنکل ردهتسانعم قلوازآ یدوس تك هقال هدنن زو بار ) ءاکیلاو ) .دنزودومق

 ثلاثا .پاپلا نم ءاکیو ووو ءاکی و اک تّوکب و قالا تاکب لاق ردعلعا م

 هب هقات E E ( ءکبلا ) اهل لقاذا سالتاوو
 (۰كلا ) ) یک یاطخو هیطخ رولک ًایاکبویک مارکو مع رک رولک ءاکب یرلعج روتید

 ردیدآ تابن عورب هلرصق كفلاو یحف كلاب ( اکیلاو ) هلیوکس كفاکو ىه كلاب

 عوجر هي هنسن رب هلي وکس كواوو یھ كناب ( ءوبلا ) هللاه رولک هاکبو هثکب یرلدرفم
 لوا بولوا مطقنم هیلکلاب ندهرباس ءایشا لوق لع رد هنسانعم قمراو پودیا

 ءاب و عطقنا وا عجر اذا ءوب ءوبب هيلا ءاب لاقب ردهتسانعم قلوا صصخ هەشت
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 فالبخالا ىلع رد هنسانعم كمریک هنن وک لوا دوخای هنس هچک لوا كيآو ردن دانعم وب

 ليعف (یربلاو) هليا ءزمه ( "یرابلا ) ًاربلا ف لخد اذا لجرلا اربا لاش روکذلا
 روند هبیشک شلوا تاد ندتالعو ضرر رذل وقنم ید زمه زین هدن و هدننزو

 ساسالا یف لاق الاسیا هضرم نم اشیربو ا راپ نالف میصا لاقب ردل وعفم ینع لعاف

 هدننزو مارک رولک ءار يج كنظفل "یرو یرابلا 32 ید وب نا "یرابلا لع قح

 هنم "یرب تنا لاق روید هب یشک نالوا همذلا لاخو یربتم ند هتسن رب "یربو

 *ارپاو هدننزو مارک رولک ءاربو هدننزو «اهقف رولک *۳هربو رولک نوشیرب ییج كنو

 قنوم هدننزو لاخر رولک ءارو هدننزو ءابصنا رولک ءایراو هدنزو فارشا رولک
 ایاربو هلماغدا و باق هبای یر رولک تایرو رولک تاشر ج هل اه رد هئیرب

 هرب نالوا هنسسانعم قولحم هدنناب لتعم فل وم هکر بد ح راش هدنزو ایاطخ روک

 هروک هنناپ هدراصب یدلبا یدصت اک | هدارو نکل بودا هلاحا هاب همه یتسهدام

 رم طرح تمداف د وعلا یر دوخاب ردهلیعف ندنس»ه دام رب نالوا هتسانعم قلخ

 دوخای كننوک لوا كیآ هلیحف كاب ( ءاربلا نبا ) ردهلدبم هبای یسهزمه هروک هلوا
 لاقب ردهنسانعم قلق را ریبو "یرب هدنزو هلعفت ( هئا ) ردیسهنک گن هک
 ردهنسانعم قلوا "یرب هدننزو لعفت ( وربتلا ) هنم اکیرب ثلعح یا ذثرهت هنم كأرب
 قلرپآ ندنرب یرب هدننزو هلعافم ( ةأرابلا ) ایریراص اذا اژوربت هنم ارم لاق
 لحا ًاراب لاو هتقراف یا یکیرش ثاراب لاق روللوا لابعتسا هنساتعم تقرافم

 لاعفتسا ( ۰ ربتسالا ) علللاك :ارابلا ءاقفلا لوقهنمو قارفلا يلع اهلاص ىا ةآرلا
 یرب ندنینج كدجر هک ردهنسانعم كمالبا ناب رق ردق هجن روک ضیح هنولاخ هدننزو
 ندضیح یجر هدکدلبا کلم یه راچرب هسکرب دارم ردنرابع ندکلیا بلط سلوا

 دیاش هک ك مالا نابرق کا بودبا فقوت همولعمتدملا راظتنا هنب روهظینیدلوا ا
 > اهاطب ۸ اذا اهآربتسا لاق هلوا رهاظینیدل وا ندنکلام یلوا هسیا راو يلج

 : ی هحو رام هدب ا كلذک ردن دنماسقااجر دف تسمه ید راش ضیح

 نکلردباح وز یا نالیسم ر لالا لر هی ز وک ٿدعەسليا جورخ ةرحاهمهمالساراد

 هدکدلبا ج وزن یسناز ینسهینزم كلذک ددلک د زیاجنابرق هکدلیا اربتسا هللا ضیحرب
 لوب هکردیسپمادق كناهتسا ٌ]ربتساو ینا ردجاتم هناربتسا هللا ضیحرب هت
 ندکلیا یربو كاپ ندلوب را بودیا فیظتت هللا وصای شاط قیاوجر تل آ ندنقع
 هل اونع ج رفلا ًاربتسا فلوم لوبلا نم هاقتسا یا رکذلا ًاربتسا لاقش ردترابع
 هنسیتلموک یبوآ هد زو هعرح ) ةأرلا ( یدیا رولوا لمشا یدا ها دا ربا

 )1 اسل او ) هلی وکس کن نو یعف كناب ( اسلا ) ردهنسانعم دناسلا راف رود

 ,ینرب بو رکوا زوکزوپ هدننزو دوعق ( وسلاو ) هدننزو مالس (ءاسلاو) هلنیتحف
 اس ه یسو هأسب لاق رونلوا بعت قعش آ هکردهتسانعم او سنا هللا



 كنارو ىمض كلاب ( ءربلا ) رونلوا ريبعت قلاغاص هکردهنسانعم قلوب تفافاو
 لوالاو ثلاملا بابلا نم اءوربو مضلاب !*رب ضيرملا رب لاقت ردهنسانعم ءرب وک

 فلؤم هقن اذا عبارلاو سمالتا بابلا نم !ءوربو مضلاب ارو حةلاب اهرب "یربو وربو
 فالتخالا ىلع هل اقلو تفافا دوخاب قعوط زود هت هتسخ هدنسهدام هاش هح رک

 كفلؤم هدارویو بونلوا جرت لوا یانعم هدهراس تاهما نکل بودا رشقت

 لصالاق یسهدام وب هکر دشانا قیقح ره روب هدرتاصت ف ومو زدینات یانعم یدآیم

 *رب ردعوضوم هتسانعم هدعابو یصش ندهنسن نالوا ع وبطما و هورکم ینرواجم

 اوبوتف] یرمشحم زو ردعرفتم ندانعم و یرالوق هنم هربتو نالف نم "یربو ضرلا نم
 سنج ردندهیهلا تافص اعسا "یراب هکر دشمدهدنریسفن تنسهمن رک هالا [مکترابیا
 یواضی و رد_یفیش مسا كنوجع؛ قالخ ندا قلخ قرلوا یرب ندنواشت قولع

 لیس لعای یدلوا ردعوضوم هنسانعم هربغنع "یثلا صولخ هدام لصا هنقیقحع

 "یر لاقت یک یسلوت تمالس ندتلع "یتیدلوا السم کایلع الدم رولوا یصفتا

 سب نیط)ا نم مدآ هللا رب هلوقک رولوا ءاشنالا لبس ىلع دوخای هضرم نم ضيرملا
 رولوا زاجم هلیسهقالع دیقنو قالطا لامعتسا هدنسانعم قلخ قلطم یتسهدامءرب
 الث رولوا بسانت نیغ توافت مدع سپ ردبسانت مدع دارم ندنواقن هکیدلاقو

 مظات فالتخا یقالتخا هدهسا رادقالاو لاکشالا دفلتحم ردقن ره هيا ويح ءاضوإ

 4ا هیدن ءاضعا راس هللا سار الثم یک ینیدلوا تجر هما قالا ردبشادو

 الث ساراریز هدهسیا فلات هدرادقمو لکش ردقنره ردهرزوا یییط بسانت

 بساتنو مادنا هسلوا ریصق ندیو لیوط سأر دوخاي هسلوا ریغص ندوربک
 قلوا را ربو "یرب ندهنسنرب ةربو یہا رداد وه ینحهلوا ازان لکش پویلوا

 ءورپ هدننزو همارک ( هآربلاو ) هدننزو مالس ( ءاربلا ) رک ذیساک ردهنتسانعم
 بابلا نم یا مضلا ءربیو عبارلا بابلا نم یا اربي مالا نم "یرب لاقب ردهنسانعم

 ندهتسترب هدننزو مالس ءاربو هنمآربت اذا اءوربو :ءاریو ءارب ردانوهو سمالنا
 یو9۶ واف یا ههءاراا لاق روند هیفک نالوا را رایو *یرب
 لوا كره ءارو رداربم ندنائاوغ ثیئأتو حجو هینثت هلفلوا ردصم لصالاق

 قالطا هننوک رخآ دوخای هنسهجک رخآ دوخاب هننوک لوا لوق ىلع هنسههک
 نب ءارملا ردندلاچر مالعا ءاریو ردهیس بیس یتیدلوا "یرب ندسهش كرق رونلوا

 فلتحم دص ق نما رل اور دن داخ ا رو رغلانءاربلاو سوا نب *ارهلاو بزاع نا رها و كلام

 كيء مه ) ءارالا ( ردموس ص هل رعت فرح هلن وا تیفص و هح هدرانو رد هلا

 یا ,ضرطا نم هلن | هاربا لاقب ردهتسانعم كليا تسردو عاص یهتسخ هل تک

 تمذ یاربا ایرب كلعج یا هنم كآربا لاقب ردهنسانعم كلی راریبو دیعیو هاقاع
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 دهن سرب ید ول درو هاڪ ( ءءادیلا ) اصن یا رو ها هد هل یدها

 هدننزو عیدب ( *یدبلا ) ردزناج هد هيم كلاب ر ونید هفمالشب مدقم ند راس
 هک رد هثشانعم عدبم ماو ردلوعفم یتعع لیعف رد هنسسانعم هدف آو قولحم

 مید ما هد هه شعب رد هنسن نانل وا عازتخ او د اجا نسل ام و هل وم

 هک رونید هب هیمالسا رب "یدو رولوا كد بي ضو بی یش هلغلوا عقاو
 هم دق ر هک ردیلب اقم هب داع زد ر دکی د یوق نالوا رفح هدم السا نامز

 راردبا تبسن هموقرم موقیهنسن مدق ره ولب ع ردب وسنم هنموق داع هک ایوک ردکید
 ینع ليعف هداروب ةيداعب تسیل رفلا ةددجىنعي ةيمالسا یا "یدب تب لاش
 ناتک ( ءاد ) یدلیا زورم یرللاث هک ردهنسانعم ادتاو لوا "یدو ردل وعنم
 نءاد ندنسهلق هلو ثرالا نی ءادب ندرو یب ردیسا كتعاج ر هدنزو
 تابنرب هلیعط كناپ ( ةءادبلا ) رددتعاج لوا ماع نی ءاد ندنسهلسق دارمو نارتف

 (هدبلاو ) هلئاعف (ةأدبلاو ) هلدمو عف كلادو هلال تاكرح كناپ (ةأدبلا ) ردیدآ

 : .ةآديملاو ) هيحف كيم ( ءدبلاو ) هلینوکس كنابو ىمض كه
 هدناتک مان رهاب سیدع نا هکهتن ردرلمسا هنسانعم تأشن یادشاو لاح لوا
 یف یا اننآدیمواءهدبمو انهدبمواتنآدیوانتادب یف رمالاكاذناک لاقب یدلیا ت هانعم وب

 مدقم ندراراس هیهنسنرب هلیدمو مک كلادو ىف كلاب ( ةعيدبلا ) اتنأعنو انلاح لوا
 هزوس ننایوس ةهیورالو رکفالب هک ردهنسانعم هدو ۷ هادی رونید هغمالش

 لاقي ردةنسانعم همدب دو هلیصف كلاب ( ةءادبلا ) ردهیسا ةيلقن ءاه روید
 هدهنسنرب هلییوکس كنهمحه لاذو یحف كن ( ءذبلا ) ةد یا ةءادیو ةثیدو ذوه
 *یشلا ان لاقب ردهنسانعم كمرکپ ندنآ هلکلنا!سح تلاح عوبطمانو هیزکرب

 كمروک ربقح و راوخ یهنسنرو اره رک الاح هنم یاراذا ثلاثلا بالا نم ذی

 مذ بویفکبآییهنسنربو هرقتحا یا هاذ لاق رولوا ریبعت قلراوخ هکرد هتسانعم
 ( *یذبلا ) اهاعرم مذ یا ضرالا أذب لاو همذ یا هأذب لاقي ردهتسانعم كلا

 لد هکرونید هبیشک نابزدب نایلوا ناسللا ظوفحم ینعب شحاف لجر هدننزو عیدب
 ( ةءاذبلاو) هدننزو ءاس ( ءاذبلا ) روند هلم نايل و ىساع رمو روشلوا ریبعت ريفز
 "یذیو لجرلا قد لاقت ردهنسانعم قاوا نابزد ینعی "ېد هسکرب هدنزو هحاعس

 ( ةاذابلا ) اعذب راص اذا ثلاشاو عبارلاو سمالنا بابلا نم ةءاذب و ءاذب ءذیو

 لرب یرب دوخای هعدآرب ردیا ردصم هک رک كا ( ءاذبلاو ) هدشنزو هلعاقم
 ( ءربلا ) هشحاف اذا اءاذیو ةأذابم هأذاب لاش ردهنسانعم كمشليوس ازسانو شف
 لاق ردهنسانعم قلخ قعارب هدنزو دوعق ( ءورباو ) هلییوکس كارو ىح كناپ

 تک هتسخ هورو رو ممقلخ یا ثلاثلا بالا نم اءوربوا ءرب قلما هللآرب
 س
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 ۱ IT فک *یدو ردهدننزو هباخ» هدل وا ید ید ةءادو رد هدننزو "لیعف

 لوا " ید "یدایو ردهدننزو ربما لوا ءدب یدو ردهلیرم هک كنا هدل وا هدب 9

 روم طب زو اک یدو هلا هربه لوا "ید "یدابو ردهدننزو ريما " یدو ردها هَ

 E E دیو هللا هح وتفم هدیه د ؟یدایور د هدنن زو ریما ا وک ید یذ یدو

 | ةو رد هدنزو امس لوا هدب ادو رد هدننزو امس ادیو هح وتقم و ه ره اد "یدایو

 3 دو یوکس كنايد یدابو ردرلینیم هرزوا خو ردهدن زو هزج هنرتفوا ةا

 یش لک لوا یع و ارنوب رد هدننزو امس ادو یوکس كنايادب یداو رد هدننزو

 رەخ «داروب رز ح راش ردکعد مرلشیا ین آ نب هدهلهو یادتبا هک ردهتسانعم
 ههر اس محسن ردشفل وا ج هع رود عسولا بسح هلغل وا مداصم ه رکیدکیو فلت

 ندل وعفم رلضع ردرلب وصنم هززوا تیفرظ هروزم تک ار هکی دل اق هرغل وا تافتلا

 ردکعد "یش لک لبق هیاودبم ی الک أدب ی رلیدلوا بهاذ هنسلوا لاح
 هدنکبس ادبم یا ادا نوک لاح ما روا مدح ید قلوا لاح ندلعاف و رلیدید

 رد هلییصن كبس لک دوع هک رارید  هب هب دم لع هدوع عجر راب عو یهنا رول وا

 یذلا قیرطلاق عج ر راربد ادو ادوعو هتن دیو هند وعق و هبد و هد وعق عجرو

 هتفصت بوالشب ندنسادتا یاتکرب الم كلذک هک رد حراش هنسانعم هنه ءاچ
 باتکلاًرق هسالعب ندنسادتا بون ود هنب ه کصندکدلیا تا رق ردق هنماتخ دوخاب

 یک دیس رونل وا قالطا هنب زاکسسو زهم كموقرب ءدو یا راربد هندو هد وعق

 ییجروند هاب نابرقو روند هاوح دیشرو لقاعو و موقلا ۳ وهلاقش

 كيج ۳و ی ك سولفو سلف رولک ءوديو ی ک ناقجاو نفج رولک ءادا

 ردج اذا لوهحا ءانب ىلع أدب لجرلا "یدب لاقب ردهنسانعم قمرقچ یمازق دوخای
 ءاد لاقش ردهنسانعم قالسا ه هنسنرب هدننزو لاعتفا ( ًادتالا ) هبصلاب تصحوا
 لاق رد هنسانعم كلشیا مدقم ندر هنن راس یهنسن رو ینع هب ادتاو "یاب

 هللا ادا هلك كنهزبه ( ءادالا ) لعفلاق همدق یا ءادتبا هلعف اذا "یشلا ًادتبا |

 قق ها رخا ضرا ندضرارو ءادتبا هلعخ اذا ءادا لاش ردفد ارم هديا یانعم

 لاش رد هتسانعم قلخ قعارو یرحال جرخ اذا هضرا تی ادا لا رد هنسانعم

 ا هنمو رد هتسانعم كلبا داحا هنسن نسل اتمو هوغو مهقلخ یا ىلا هنا اا

 نالف لاق هنمو رووا لامعتسا هن سانعم قجآ زوسو لاعتو هعسا ع دیعلاو

 هم الک نانلوا داريا ءادتبا هداپ ةد اعالو ةئ داب ملکتیام یا دیعی امو "یدییام

 هلی وكس كلادو ىف كتاب ( ةءدبلا ) ر وتید هم الک نانلوا تدوع هداعو
 نآ كل یا ةءدبلا كل لاق ردمسا هنسانعم قمالشب لوا ندر هسک راس هثیش

lyلاش ر ونید هتنا نارق .هدیو ر دتفل هد هلیعص كلاب هدن وب و ۵ ربغ لب اد  
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 ردوا بلق هفلا ءاي هد اب یدیا یاب ىلصا كن و اب لاق اذا یصلا ًابأب

 لاق رونید انلیوایو هلیوای بونلوا بلق هفلا ید هدنسهلک یتلپوایو لیوا هک
 هلصا باب تلاق سو هيلع هللا ىلص ا لوسر ترک ذ اذا ذیطع ما تناک يابا

 ردراو تغل جوا" هدوو یاو تنا یاب هل تلق اذا یصلا 0 لاق وه یاب

 یب بوتوا تلف ها نھ یا ردکعد یاب هلآ دحوتقم :و
 یدقم تنا وو رتکعد اسو اب بولول بق هلا اب تالوا هد ۱

 ادف اکس یردامو ردپ در یاو یاب كتدف دوخاب ردهدن رب دقت یاو یاب

 یتیلوعفمو تیلعاف كنسهلک یص هدنلوق یصلا ااو قلم سل 7

 وبوبلا عرکوه لاق زد هتسانعم صتعاو لصا هان رو ده دق 6

 هراکرسو نیعتمو نیسان یحاص ولع ینعپ رد هنسانعم فی رظ دیسو لصالا یا

 با هفطاعواو هدناهما ضعب هلوا مبطخوخ و كريز ىلها قالخا فئاطل هکرونډ

 لكلا سأر روند هنشاب كنادمرس ویویو ردموسم هليااونع فی رظلاو دیسلاو
 لاش هنسانعم نیعلا ناسنا روند هنکی زوکو رونید هنسهدوک كن رکجو هنسانعم
 هتسانعم طسو روند هنسهروا كنهنسن رهو اماسنا یا ینیع وب وب نم ىلع نعاوه

 روند هبیشک انادو ملاع هدننزو حادحد ( ءابأبلاو ) هدننزو روسیس ( ءووبلا )
 هدنزو لرو ( والا اهلا یا اهؤب وبو رومالا یا ابتدع نا وه لاق هتمو
 كن هیقوف یاهو هليحف كلاب ( 12.1 ) ادع اذا لحرا اب لاق رد هنسانعم ودع كمع

 هب ماقا اذا ثلالا بابلا نم ناکلا ات رد هنسانعم كلا مادآو تماق هایئوکس
 كناب (ءدبلا) ات . ییعع اش ناکلاب ا لاق E و هللا هثلثم یاد ( الا (

 "یشلا د لاقب رد هنسانعم زاغآو عورش قلاب هشیارپ هو كلاذو یت
 ES كلشيا مدقم ند رلهنسن اس ی هنسن رو ادا یا ثلاشا | بابلا ن نم ادب

 قفح هبارخا ضرا ندضرا رو لعفلاف همدق یا ءادسا هلعف اذا "یا ۳ لاقت

 رد هنس انعم قلخ قعارو یرخا ضرا عی ج رخ اذا هض را نم ادب لاق رد هنسانعم

 هنسانعم كليا ترشابم لوا ندرلهسک راس هشیا رب و مهقلخ یا قلا هللا ادب لاقب
 هنسانعم ادتباو لواو كریغ لبق ادب نا كل یا ءدبلا كل لاقب رولوا ردصمو سا

 هلعفا لاقب هنمو رولو ریبعت هلبا هلهو لواو ما یا دتا ندنا هکر ونلوا لامعتسا
 غ ید هدیهکیاو ی عف كناب ,دهدنسکیا یدب یداپ و دب یدابو ءدب لوا هلعفاو اد

 ء٤د یداو ردهرزوا تفاضا تک و حج واو ردشغل وا بلقنم هب اب یررمه هدنزو

 هللا دم ء ءادب ید ءءدو ردندنلسق ب رک یدعم ردنئیم و حف ءو یوکس كنا

 یدو یحف كناب هدلوا ید ید دیو زد هل رم رک كنهدح وم یاب هدلوا هدب یذ ءءدیو

 لاقب رذهتتسانعف كعد اب اباب هنردب موصعم ناتو ییو دردم ۳ ینسهلک



 ندا هلکک هقح هسکرب هاک ا هدلالخ لوا نکیشلبا دصقو مْ هصوصخ ر یشکرب

 لاش ردهنسانعم كليا تعجرو تغارف ندموفرم صوصخ هلا هشیدناو فوخ
 هنع عج رو كباهف كلذ ةفعت ىلع هناج افف ارما دارا اذا ءاكاو :*اکا لح لا ءاکا

 اک فو ارز ردلکد تبا هدردهفف رثکا یم هدام "کا وبشا گرید حراک
 ندءءاک نالوا هنسانعم فعضو فوخ هلا لج ههدعت یتس هزه هدنلیذ یسهد

 ندنفیدل وا رعشم ینتیلصا كنءزمه یداریا هدماقموب هلکلیا رک ذ قردلوا دی م 8

 كنهددشم یافو ی رسک كنء هو یحصف كنا هفتو رد رمتس ربغ یتیدلوا مالمان

 كفلاو هدنزو ء ءالع رل.حف كن ء همه (ءالالا ) ردهتسانعم تعاسو تقو رارحف

 رردا تغابد یرد هلیقروو هل رم ردیمما رج یبا یعط ع ونرب ردزناج هیرصف
 كمالویحف كنءزمه ( "لالا) رد رظنمشوخ تیاغبو هزات مدره رد دن راجشا هبداپوب و
 مدا لاق هنمو ردهنسانعم كلا تغاد یرد هلیقروو 0 كرو رح ر ےش هلی وکس

 یرکذ لع هلغلوا زومهم یسهدام ءالا وبشا و ءالالپ غبد اذا ماعدا ريغ نم ءولأم

 فوم هک ردند هو ردشلیا داربا هدنباب لتعم ءانب هنمهو یرهوج نکیا یاب هره

 یسهویم كرجش ع ونرب هدننزو عاع (۶۱) ردشلیا داریا هدنباب لتعم هنیعب ید
 رهش یدلیا سفت هلا ریش یتیم هنمهوت یرهوح هلاه رد.« یدرفم ردیسا

 هروک هننایب اس رلبحاص تادرقم اونو كحراشو هدنسهدام حرس اكفل وم دولز

 رشک یرلفاربیو یرللادو لیوط قاس هکردرجش ما حرس صوصخ هدج ضرا
 تغاید یرد هلکناو راردا لاخدا 4 هودا ر ولوا یر د ذلو هیش هم زواو

 ندوص نالوا ع وع ندایشآ ضعب ح وریبو حور ید یعی ندناوصا او روئلوا

 رحز رد تی تلا یسهلوقم قمردروط دوخای كمروس ییسق هود هصاخو رد هاکح

 رک ذ یوکس كواو و یصف كنءرمه ( ءوالا ) ردهماکح ندنوص كح.هیلیا رازآو
 یا ءاوا دالا توا لوقت ردهنتسانعم كليا تغابد یرد هلا رمت مات  نانلوا

 یک تلوق یدیا تأوا یلصا ردماکتم "یضام هکیسهلک تّوا وبشاو ءالاب هتغبد
 یییرد شغلوا تغابد هللا روی زم رغ ردلوعفم مسا ندنآ هدننزو لوقم ( ءوولا )
 نالوا لعفلا ءاق ىه كواو نالوا هک نبع یدا ءووام . لصا كلوبو روند

 | روبشم فالخ ینبه هنیروذحم یعوقو نینکاس عامجا هدنواو هلغفلوا لقن هیءرمه

 | تروص هکردیفدارشو هدننزو هغيه ( ةثیالا ) ردشفلوا فذح یسیرب كنیواو هرزوا
 ۱ تو ندلکش نالوا یسیلبج عضو هسا رولوا هنره هکردهتسانعم رکيو
 ۱ ةَسهلا یا ةثیالأ نسح وه لاق رد رابع

 2 كعد نوسلوا ادف اكس ماناو مایب هیسکر هدننزو هلزلز ( ةأبأبلا ) (ءابلا لصف

 زا ئاو هلکلیا افتک ا فوم تنا ناب 4 لاق اذا ءاپاب ه و هابأای لاقي :ردهنتسانعم
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 رددآ كفاط رب هاو ردیسهدناو كنهسک فورعم ما رارض ن سیق 5 ردیسآ
 ردهنسانعم تعاجو هو رک هدننزو هيفا لی کس كن هثلثم یاو ىع كن ره ( 2 مال )

 لينوكس كالو یحعف کنهزمه ( ًائالا ) هموق نم ةعاج ف یا ةينثا ف نالف ءاج لاقي
 بابلانم 2*انا و ءال مهس هناثا لوقت ردهنسانعم مر قم هدنزو ةارق ( :ءائالاو )

 یناغصلانیدلایضز ماماو هدلنحموب یوغالادیبء وبا ماما یهر و زم هدام و هتيم ریا ثلاثا
 سپ ردشاللا دارا هدنسهدام اما یتبم هنو یرهوحو ردشلنا مسد هدنسهدام اوت

 هدنژو هماقا تا لاعفا 2 4 یناغصو یال ندا باب هروک هدیع وا

 هماعط هدن زو لاعتفا ( ءاشالا ) ردموسم ید هدلغ وب هدا ګل رول وا دم
 نالف صا لاقی هنمو ردنرابع ندکماقسیا لکوک هک رد هتسنانعم قوا ا
 ر هدنراید یسالسق یط هدنزو لبح هیج 2 ( ءاعا ) ماعطلا یبتشی ال یا اش وم

 هتزو تل وم ردامسم هلا یلس یلس یر و رود وا یرب ردغاط ییا رلن و ردیلع كغاط

 یر هە هنیزمو هيرو هیون و ردو هه ده ردعح ار هنظفل لبح ریعض ىك دل وق

 سصم ( ًاحاو ) ردشایا سر ها ونع هتنزپ و ید هدنرلءدام تک و لبق هک هتن ردطلف

 هب رق هکر د حراشرد زاج ید ته دا هم کیا و روب نم ظفل و ردیعما هپ رقرب هدنس هکل وا

 كن مه مه[ ءاج الا )رد رک دیو فرص نالوا 4> وا هدنسانعم لبح نکلردلسم شات هدنسانعم

 لأقب رد هنسانغم قجاف توکروا دوا بوقووف ندهتما : 4

 ند هیداب لاجر هدننزو هبا” ( ةءاجا ) بره اذا ثلاثا بابلا نم أجا لجرااجا
 ردلوفنم ینیدل وا لقشم یلزانمو توی ردیدآ عضومرب یقنم هيهسک مات لاقعب رد

 ردهنسانعم قمرو وط ینمسق نویف ءلئوکس كن همم یازو یه كنممه ( ءزالا)
 مزع هتصم ریو ردندص اصخوو اهعبشا اذاثااثلا بابلا نم ازا ملا ازا لاق

 لاق ردهنسانعم كلبا تغارفو ع وجر بونلیعف هلغةر وق ندهضراعرب نکیشایا

 هدرخ هدننزو باع » هلا همه نیش ( ءاشالا ) صکنو نيج اذا دحاحا نع ازا

 مساقلا وا ماما هل اه ردهءاْنا ید رفم ردهنسانعم لا رافص رونید هن راذادف ام رخ

 یرکذ لح هغاوا هیلصا یسهزمهه كنسەدام اشا وبشا هکیدد عاطقلا نب ىلع

 یبیرهوج هدبابوب فلؤم ردلکد یاب لتعم یک یمهو كنب رهوج سپ ردیاب زوم
 نبا هد هیابنو ردشلا دارا قرهیلوا هبنتم هدنباب لتعمیخد یرلیدنک نکردیآ هوت
 ردشلیا تب هرزوا قاوا بلقنم ندای هلتالد یرفصم یس زه كنسەدام ءءاشا ربثا
 دلییعت د وېش ینید نالوا هدنتمذ ولج رو هلیوکس كفاکو یصف كن زمه ( ٤6لا )
 قثوتسا اذا ثلاثلا بابلا نم "کا لج را ءاکا لاق ردهنسانعم كليا رآوةساو مک

 هدننزو هباجا ( ةءاکال | ) ردنوحا دیک أت ینیس كنسهک قثوتسا دوهشلاب هب نم
 هرزوا قیاور سوا ن دیعس دز وا رداونلا بحاص هدشزو اقا ) ءکالاو)

 مس تب سس سس ام سد ج

۴ 

 ےس
 دعت نیو ےک ہت ھات همن ہک تھ هن مهو ےک کک ا

 سو و سس سس ۳271007۵
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HAAS AFAD < 

 ما ارم تم )جد تم 2 0 ۳ 9 0

 کا هکردشلیا نایب ۳ فاوم هکهلوا مولعم ( ةرمهلا لصف #
 97 رد هفلاتم ندا تاغلو تاک "دلج ردیسالویهو لصا كفورح راس ردفرخ

 هر کا هدفدلوا دره یک فلا نالوا هدنرل هک الوام ردهنکاس فلا قیقح
  یتیدنلوا قالطا اوه قجلوا نکاسو مر یتجل وا 1 ضم راکزور رووا قالطا

 هلیهف كنءرمه ( :ءابالا ) یبتنا روناوا قالطا فلا هد همزه اعسوت هعهاک و یک
 هءایآ ویشاو زنساه ردءایا یسح عج هنسانعم هبصق روند هشماق هدنبزو :ءابع

 ندناح ةا یتفیدلوا زومهم هک هعن : ردیلصف همه یرک ذ عضوم هلفلوا زوی یسهدام

 مهون كنيريغو یرهوج هسخو ردشلبا تیاکحو لقن ند ویس ماما ینج نیا
 خیمصت ینتیزومههنب هدنباب لتعم فلوم هک رید حراش ردلکد یلتعم یک یرلکدلیا
 ریبعت وا رمصحو قلهغوفق ءابا تعب ردشلیا تب هرزوا فالتخا یتسانعم كرهیلیا
 ناوا ریبعت هردنق دوخای هرب قلزاسو قلشماق لوق لع روند هغلزاس نانلوا

 هدنباب یسلوا لتعمو زوم تغل بایراو ردشلنا ناب ود روند دننامروا كل زاس

 موسم هدنماب هزه هدحاحتو رایدلیا فالتخا هدنص وصخ یم وا هیایو هواو هکلب
  یعف كنءهزمه ( ًابالا ) ردلکد هدیشوب ینیدلوا هجوما ییهوت ییرهوج هلغلوا
 | همر یا ثلاثثا بابلا نم ابا مهسب هنأبا لاق ردهنسانعم یر قع آ لوکس كنابو

 | نولاخ رب ندنسهلسق لئاو نب رکی هدنزو هزج هلا هیقوف یا نوکس ( اتا ) هب
2 

 هکر دیسا







۳ 

 نالوا هتفایعوقو هنرشلا بسحو رد ر رقم ما قلوا هلا ترشح هد او 9
 لیج ص ندلاکو لضف بپارا نالوا راذک هعلاطم كزماطخو للزو میز

 هس وماق لصا هراندیا لایعتساو ردآعدتسم و وح م جد ی وا رهظم هنتم رکم

 ءانغتسا ندنددرت قولو مدعو هبشو كش هنرابولقو هدنفلکت تعجا رم
 هیلصا تارابع و ظافلا كج زنم یانعم كا هلدصق ءافصتسا و

 هک یرلنلوا نیبتموحطا و كب بونلواحرصت و لقن هیعلابیرلهلثماو
 یدفلوا ضرعت هلغلوا یغتس ندنییبو هبش ردلیلق لقا

 درلحراش ید. هو رص و هت ریاسو نم محععاو

 هراذخأم نوح نانیبطا لاک هقسشب لدنرلصرصت

 مان مک و بابع نالوا سوماف ذخأم اصوصخ

 ندلساکت و نوامم هدناب تعجا م هراباتک

 تاشرعت ردقن رهو بولوا باتحا

 ی وهفه تنم هلجح هسا راو هیمدع

 رد شغلوا عاجرا ه یدوحو
 و رحالا لا نم و

 ماخ وه دم هم رح

 ایی الا

 ۳و
 ا

| 



 ردهنسانعم قاق زوک و كليا ليم ردیضام ندغیز ( غاز ) ردیضام ندنایغط

 ءاف هدنیکرت ( ناسنالا ناف ) ردهنتسانعم یدلوا سصاق هدننزو مرک (یصق )

 *یسان یلصا ردلعاف مسا ندنایسن یدک سا هدنل وقف( ينا لوا ناز ) زدن

 هيلع و انبن ىلع هلا لص مدآ ترضح دارم ردکعد ناسنا سان یچکیا یدیا
 ىلوق ( هلا لعو ) ردراشا هنن رللواتت ند هيم رڪش هلغ و وا بھلا یمن رد لسو

 ندواو یا رد ردصم هلیا هم وعضم یات ( نالكتلا کم ا ريغ ىلعال

 بایسا و طئاس و نکل تودأ داقعا هیادخ هد روما هکردهتسانعم لکوت ردلدیم
 هراجنم هلیا هلوص وم نم هدهرونم رف ردلک د مزال لا لابها هیلکلاپ ییهبداع

 دادسپ دسیو بولقم سانج هدي لعو ماعو فرح سانجو یطخ سانج هداني
 زاجمو هبونعم "هلباقمو قحال سانج هدرلهریخآ ةرقفو ما رتلاو قاقتشا سانج هدننیب
 نالوا مرتا وبشا مالک موهفم رد ىلج های بابرا ینیدلوا هءاخ نسح و یلقع
 هدایقعو ليج رکذ هدایند ندینابر هاکردقحا لباقم کا دوخاب هلیس هلیسو سوماق

 رظن هماتک نالوا ع ا مردبا زای کليا تازا و ضوع هليا لیزح رجا

 دادسو افخاو ريس نرخ و هونک شلوا عقاو ضعب ندانادو فراع ندا لمأتو

 تالکنالوا فیعضو نهو هلیهفتسم لطف دوخاب دننو دس یرلدنخر هلیتیانعو لضف

 مصب و رظنو یرلعضوم نالوا مر وهسو لق نایغطو حالصاو عوقش یعارییعتو
 هحورپ یراحم نالوا لفا و لهاذ مرطاخ و رصاق عاعذاو مهو لئازو غیاز

 مردنا اجر هلتناکتسا :ویشو تعارض ةقبرط یکلبا لیمکتو میظننو ریه باوص
 ّ رنشلا وا نالوا راچود هنس هه دص لای ادتا و ردنایسنو وهس عقوم ناسنا ارز

 *یراب ترضح هدلاح ره ملک و و ردنوروم هنندال وا هعل وا مالسلا هیلع و ۳ لع

 ةرخالا ف هلدجلاو ىلاعت هنوعب زج هناسحا عو هناهرب لدو هناش لجرد هلازبال
 یالاعتسا و تازاجم ندنعوضوم یانعم كنهدامرب هدهجرت هک هیلوا نخو لوالاو

 یسهفقالع و یعو كنازام ضعب و بوالوا ربیع هلبرلناونع لامعتسا و قالطا
 سیافن و هب هی ع بیک ارت ضعبو یدنلوا راعشا و نایب هراشافاب تنضعب و رصالاب
 یدئلوا ماقا فوص مسولا ردقب ید هدنناییو حرش كنهمزال مهم راد هییدا
 ها ءاش نا هدن راکدلیا تدسن هحاح هجرت و قسطت هنلصا رللوا قاصتا هلفاصنا
 ندنسهصیقن كليا ارد زاو نعط نابز "هلاطا ايعلا لع بولوا ایارم فقاو یاعت
 لیلا ملعلا هل ةبسح اضع لیج راو ارز ردظ ویلم یرللیا هظواحم ینرلس وفن

 هانک تر ٌءدول آ هلآ رلن دا ضد رعتو نعط هد وب هل وا عوقو یاغنروص
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 راتفرکو
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 (ةرخازلا مایملا نم ساق قلا مجینسو ةرخافلا بتكلا نم فدصم لا جرس لاعت
 كي ۹ كفلا یسهلک ( قلا ( د اف دصالخ: و صااخ ) رص ۷

 4 وحنا و هرطاخ ندنآ ح ونس هبلق هدننزو رفا ) جن ) ::ردزلیس دینب لوقو ما ( فتصل ) ردود نون هلببس تفاضا ىدا نیفلا لصا روشد.هددع

 ( ایعلا ) رونید مايرد كويب هدننزو سلع ( سالا ) ردوجنا دارم هدارون روند
 مرهفم ردکعد نیقشاط (ةرخالا) رونید هیظع یایرد ید وب ردیمجب كنظفل لع
 كباتک ددع ك کیا قر هلوا ندهرخافو هدیج بذک یاعت هدمک.ماتک وب مب مالک

 یک وجا كنايرد, كی کیا قرلوا ندنسهلجج رلایرد نیفشاطو یسهصالخ و هدیز
 یک رخاز رڪ ES ییدلیا داسا و ی تل وم هات ةو ردیلصاح و هز 1

 تیدح و هقف كس واق وسا کرد حج راس رد راشا هنغب دل وا طوبسم و لاصفم

 باسنا و ءاور "یاسا و رعشو بطو ضوع و نایو تئیهو قطو لوصا و
 رسو ۳ لاثماو لاحر ءایسا و لابحو هایهو عضاومو یرفو نادلب *یاساو

 رجالا لیرح و ایدلا گر کذلا ليح ه نيش نآ لثسا هلاو ۱ رد راو یسهدایزو

 دا و یللز و :یراثع رسنا لع ف ع نم رظن نم لا اعراض ةرخالا ف

 لفغو مهفلا هنع مصقو سصیلا هنع غازو قلا هب یتطام لصیو ىلإخ ضف دادسپ 1
 ( نالكتلا هلا لعو سا لوا. سا لوا ناو نایسنلا لع ناسنالاف رطاخا هنغ

 لاصفا ندنآ هلیفوس اعد نکل بولوا یسه هفلاس :رقف هج رڪ لوا :رقف
 ردنوحا صج ةدافا مدقت هدننیکرت ( لئسا هلا. ) یدنلوا لنصف هلغلوا یسونعم

 ی 2ب ) ردعراضم ردهنسانعم كمزو اچو ضوع هک ند ها( تی ا)

 ریخ دارم ندلیج رکذ ردنوجا هلباقم دوخای رددارم لسوت هکرد هیداص نیس ءاب
 رجا ردهنتسانعم مظع ( لیزج ) ردانئو حدم قجهلوا قوش ثعاب هراسو اد"

 هلع وصخ و للذ هک ندعع او ) ع راضلا ) رد روا یاقل و رکا یاضردامندلیرح

 و واگن اعم لما هلخاوا یدعتم هلا یف یسهدام ) رظښ ( ردلعافم.ا ردهنسانعم زاب 1

 لعو ماع ردشوماق دارم ندنلع ردنا یس هک نم فرح نم هدنیکرت ( لاع نم (

 هک ردهتسانعم قعاق قابا هلا هروسکم نبع ( راثعلا ) ردلهشم یفاطل یاونع"

 هک نددیدست ) (N )دود هاطخ ېد ود نيتهف ( للز ) رداطخ و هوفه دارم

 تساقتسا هدنن زو باخت ( دادسلا ( ردعراضم رد هنسانعم موقن و حالصا

 ماوس نم هلبا ودع دس درب ضعب رد هنسأانعم فعضو نهو ) للا ( رد هنسانعم ۲ ۱

 كنیم دادس مزوک هکو ردهنسانعم .قمایف هکرولوا عراضم,ندنظفل دس هلغلوا |
o arme Tee, aaa Ran ramanرد همت نوح  



 f E ر دوخاب لنا E ا E كف 7 و

 نداجو ایح هسلیق لاصیاو ذاقنا هیلاغ ةيلاع رهاوج هنشاب رهوک فک ییا نالوا .
 یدنک یشان ندنسهشدخ رییغت و نعط دوخای و ندنسهشیدنا یدرطو در دواي
 یه قلا هتمضح تلازال ) رولوا نارقیو برطضم هلاقفخ و هن ءر یک یعسا

 ايلا لوما زرلنا نولیاش سان ارقمو رازلنا تادلاخ نم دولا رحم ةر رک

 ا تماد مكاو ) اتنا لاق ادبع ها حریو رهاولا نقاب

 :  هیهطآ ) ر نگ ےک ) رد رابع ند رک ضلج یدل وا ا شات کار هسا رو ۲

 راتعالوظ ادب هد رغم ( تادلاخ رارج ) ردهنسانعم د ومو قاب ( ذلاخ ) رود
 یاب ةرلناو رد رک دتا رییعت یر هلعا هب رانق ال ردن رابع ند هرب رج یلا نان وا ۱

 .هیقرش هک اوف میجو لدتعمو فطلا تیافب نارتو یماوه رايد ید تاداعیلا
 هدنآ یزسکشا 3 3 شع تاب ویحت عاواو دوروو نیحایر "هلحو ةو

 | عادا تباع 4 راشا هتد وح و ماود تح وذع یفاطل و تل م رولوا لحاح

 "(زرا) ردهتساتعم نوهجاو ( نولباق ) ردناکم مماهلیعف كيم ( رقلا ) ردعابا

 ردعجار ۲ یرفط (املا) روید هغح وب را رعد كنارو كەم یاعت

 | كناقعاو دالوا تهاشدا فلّوم هلا ٠ یون سست ردافو سیقن كب ( سفنالا )

 ۱ شی لقب ردعآسیعم ر ) ادیع هلآ جرب و ) ردنا اعد هد هشرزا مشا و ءاش ۲

 هتفشآ كن ندالیل قشع هک ردل وقنم ردرهتعم هما نونجو لیل قشاع هکردنماص

 هت راسا كنەبعك بورتوک هبهمرکم کم یتسیدننک یردب هلغلوا نوک رکید لاحو
 نوت هدکدلیا نیقلت کلبا اعد رلیسهرابع اهب و لبل نم ىدا مهلاو قلق
 ایرق و لل بح ىلع ننعا مهللا هلاز ادک و زوس ثوط راض هنهیفک ر راتسا«یید

 درمدا یرازو هب رک رارکت یذلیا فنعت و برض یردب هلکلیا اعد 3

 ایا, ليل ةف اعد تي * :رفغم و نه وذ كنا " برات

 اتکا یدالا ىلع نیطفاسلا * اودق زر امدعبم نمیوهلانب رک اذلا 1

Eبرای:  - TDایم 1 لاق ادبع هللا ج رب و * اا اهبح  

 فوم یدلیا هيلع یقلیبس دعب نمپ و د نیمآ راا ید یردن هدک لبا اعد هاا

 لا ردا“ و و دوج رح 5 رب رج EEE كعاثن لوا مالک موهفم ردشلیا نیم

 .هران روتک یس لوق قو رب وخاتم رلیدنک اعادو مادتسه و دوم مایقلا مو

 رقه ۽ هباوذ م کم و دا وح < عبطلا می - رک .ندیا تاقا و ضوع هلا .a تاسی 7

 هلا: دم اده یاتکو) ایام الآ بر تبچنر رهطم راتد نْمآ اعد وب و ماقمو
 سم اور ا

2 

 لا

 سس حرم

1 
2 

۱ 



 1 ۱ ٩

 یقیانع حایر یک راکزور قفاوم نالوا یسابتشم كرل هتیفس كہلا راشم هاش هکوب

 لوبق ها اتعا و رخ یهاشداب و هدیز ادا یاتکوب فوم ردضشلخا ب ویه

 هانک یعاتماو در ندنالقاو هییشت هب هییفس ایاتو هنل افحا ید ز د رحم یلاقحاو

 مو ) یدلیا لثع هراکزور مالمو فیطل یتنافتلاو هجوت هلیبس قالخا مراکمو
 لج ول هحو ءام بهذ ردلا یراو ناع ىلا لابا ضرا نم ردلا لج نم رذتعا

 ذفناو ناجرلا هفح اولاف اجر هعماک برطضب رعلا داوفو ناجلا هيلا ةمديلتا مس ر

 ءام یفرح م ردهراج ءاپ هدنسهلک ( ع ) ( نالا رهاولبا هدب ینعا نیرخاا لا
 ردعراصم ندراذتعا ( رذتعا ) رد هنسانعم یش یاب هلغلوا ففحم ند هيما مفتسا

 هڪردمج قارع دارم ندلابج ضرا رونید وجا هللا هموضم لاد ( ردلا )

 هدننزوباغ ( ناع ) ردنرابع ندرلهطخ نالوا ینلارآ نیورقو نازو ناهفصا
 وجا هلغلوا هنادهش كي و ناوارف وا هدنزکد رددآ تلال رب هدنع 2 لحاس
 اصوصخ رولوا یک لح وحا هناع سپ رولکندرلاروا وجا هلابح ضرا ردب رد

 ( یرا ) ردهیلاح ا ( رعلا یراو ) ردقلوا ردانو بیرغ ما یاش كن هبده

 ردعجار هرح ريض ردیلعاف كنلعف بهذ ( ههجو ءام ) ردیلکتم عراضم ندور |
 رددنانک ندسومات ردکید یوص زو هکهحو هام ردنوضته یفاطل یریعت ههج و ءام

 ردعحار هحودع یریغط ( هیلا ) ردعحار هرح لعاف رعض كنس هک ( لج

 قلوا لوهجم یسک لج روند هبوجبا ضاییو فاص هللا همومضم مج ( ناجا )

 هلکوک هللا هموعضم یاف ( دآوفلا ) رولوا مجار هرح یریمخ هيلا هکر دنکم

 تکرح كي هدننزو دادش هلهج ( فاجرلا) ردعجار هر یریبض ( هعساک ) رونید
 اک ۱ یریبعت هعماک كنلوم یدلوا لع هیایرد هلکشد هتیش یجدیا با رطضا و
 هیوحا رغص فلولادنع ( ناب رلا ) ردعجار هحودع یربعض ( هفصاول ) ردئراشا

 ردیضام ندذافنا ( ذفنا ) راقح ندایرد هکردفو رعم رجا رج هروک هراسو روتید
 هديب ناع هبا هرصب نب رو رد رحم ةينش ( نیر ) ردهنسانعم ءاضماو رأت

 دارم یرللا کیا كحودع هلکن [ فلؤمرونلوب رهاوح عاونا هدنآ هک ردتالو رب

 ( نالا ) رد یلوعنم كنلعف ذغنا ( رهاولا ) یدلیا عادا تیاغب هدنوو یدلیا
 ما رفلا هرو زم ةرقف ردهنسانعم وانيق كب رديعج كني هللا هروسکم هلته یا

 مابیاو مادفتساو هیروتو ییهیلبیخت دوخای هبش مهن:راعتساو فالتاو لیث نسحو
 ضرا نب هکزسهیلیا داشرا بابحا یا ینب مالک موهفم ردیوتحم ینیراتعنص بسانت
 هلوا لوبق نیرق مرذسع هک ان مهدبا راذتعا هلبا هن مسرتوک وجا یناع نیلابج
 ا هحودعهاش هلتدوبع ةق رطو تمدخ مسرایردهکمروب هروک نیعلا یأر هکوب لا

e یم > - 
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 دارباولج هنن رلش رمش روضح هدهسا سم هلیا سوماق ردق ره هک یعاتنکوب نو

 فوم ردهاششسا ی غیدلوا هدنس هناثم هرطق لقاح هبایرد لا هدنص وصح

 جلت هننويضم هلام نم هلال هيلع لضف هلامو پاحهسلا هرطع رعاك هدنمیشت و
  كمدآ ندا ادها تبوطر لقا ندنتبوطر نانلوا ریبعت ن كوص هبایرد كلذك ردیا

 ءافج بهذ ناو دیزلاف اءاتعا یتم هلقحا نا لوقا انا اهو ) ردلئاع ملاحوب هنلاح

 اک هثشانع حایر تبه دقوا ءافکنا كلفلا ىلع فاخا اموا ءالتعا رعلا براغ بکر

 ا ر رده فرح یسهلک اه هدننیکرت ( لوقا انااه) ( اءاخر نفسلا تیتشا

 نسنراشا مسا ردکعد مرد ن هدشيا لوقا اااه رووا ربعت هلیا هتشيا ندنآ

 ییدلیا 9 هدیاتک رخآ فوم وید زلوا لخاد هلصفنم ربع نالوا عقاو ادم

 ح الطصا رلفنصم هد هیاطخ تاماقم دیس روب تیام ردفلاحم ون ا رهاظ هب هدعاق

 لاقحا ردهحار هباتک یربعض ( هلقحا ) رارویلبا تالابم هلی رلثبا دع ندنسهل وقم

 ردهتسانعم ماقها هتناش «كیهتسن رب ( >اتعالا ) ردهنسانعم كليا لوبق هداروب

 تراشا هنفطلو اح لاک كحودع هدنناونع هلقحا ردهدنلیوأت اینتعم هدارو دوخای

 ردهیلصو نا هدنیکرت ( بهذ نا ) روند هک ویک هدشژو فا ( دیزلا ) ردراو

 روید هبینرغب ( براخلا ) ردهنسانعم یلعع ( بکر ) رووا رییعت یدنلیس
 ۱ ( ترفلا ( ردهدنلب وات ایلتعم ردناح ندٌلعاف دوخات ردقلطم لوعفم ) ءالععا (

 ( تبه ) ردهنسانعم كنود هنسرت ( ءافکتالا ) روند هی یک هلیا هموعض* یاف

 تحار ثعاب هلیسهغیص عج ردیعج كحر ( حایرلا ) ردّوم "یضام ندیوسبه

 تیدلا ف اک ردلمعتسم هدلپ نالوا تنمو باذع بحوم هلیسهغیص درفعو
 ( تبتشا ) ردعجارههاشداب یریعض (هتیانع) [ اعر هلعحم الو احایر هلعجا مهللا ]
 لیا دمومتم ءار ( ءاخرلا ) ردهتداتفم تبع و لیمو قوش هکر دیضام ندءامشا

 لیتع و یهراعتسا و ما رنلا و قحال سانج هروبزم ءرقف رونید هل مالمو فیطل
 الا .حایرلا ىر كييطلا واو یساتقا هنتسهع رك [ ًافح بهذیف دیززا اماو ]
 تلوهسورح لاک دلا راشم هاش مالک موهفم رد)قشم یعملن هنعارصم نفسلا شت

 رردیا لوبق ندب اماقها هنناش یوقم باتک مکیدلیا مدقن یشان ندنفالخا

 بوق قرهلوا یدنلیس ردقن ره كوپک نالوا هدزو وص ارز ردلکد دیم هسیا

 هلغلوا نوح هلمولع عیاضب نو ردیک قراهلوا یلعتسم هرحم نکل هدهسردیک
 لاح مليا هشیدنا الصا ندنبالقنا هلیلوبق مدعو یدر كعاتك نالوا تفص هنیفس

 تم ج ھم س ڪس
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 رد :یولغ وار را هرقفو و دور هاب نالوا هدنرازیبعتا ناو قحا |[

 )اه زع الف تصسلا هتچ نگ شرع و اهدا "درب الف لوادما هيلا بصتت طیحم) ||

 E كلکود ردع راصه ندایصزا 2 بصاب 7 ندهدن ریدسقت وه (طبع) |

 ردیفنم لافت ندا ) درب ال ۱ رونند هربغص رهن ندیم او ( لوادلبا)

2 
 یهف هک ردیمجد 3 هلا هرونکم هلم یاب ) دام ۱ ردعجارهلوادج یریمض (اهدام)

۱ E 

 ردهنسانعم قلا بولاچ هلا لا یوص هک ندفارتغا ( فرتغت ) روند هیوص هجا
 ) بسلا ۱ رد ښام مطعم هلیا EOE مو هم وتم ما ) ها 2 ردعراطم

 دامردعحاز هبک» ی ربع ) اهدا س 5 روسد 82 دوال هک زنم كباس یم كيس

 رد هب رف و مواط یرلفدیشاط وص دارم هدارو زدیعج كنهدازم با. هح وتفم مم 0

 كوم نالوا هدنس هب اثم لوادح ةبسلات 6 رک روز طع زا رب لوا مالک موهفم

 هنناشو ردق هد دا جو رشک هدناذ ولک دن اه بودا تعحارمو ددر ااش ۲ :

Eنسح تویلبا دز یشاب ناف ما مراکم یرات ششم نالوا ربقح و لیلف تی! |  

 قاف آ۰ ةنکس داوسنالوا هدنلازم باصم ندنسایاطع مظعم رصو زدنا نیرق هلوپق
 رردناولم یرانایمه و تیح ی یزل هر ةو ترم 9 فازغاو دضافتنا ناهج ۱ 3

 هل ر هیات هرقف فلوم ردنعصتم قالتا نسح هلکمالیا هضافتسا ندایرد باخ | 3

 هل تف اف ( زدا ز راعشا ییکیدلیا تافاکمو ضوع نسح هلن روتک کش 3

 یعد ناو هنرممح ىلا لج اناو یاسنال ءاعسا لا اس یذلا باتکلا اذ املا

 (ءالا ءادنا نم نوکیام لقا ةراضخ لا یدهلاو ءامادلا لا رطقلا لماعک سوماقناب ۴
 ولع دوس (امم ) ردهنسانعم تلا ناغمرا ردیضام ملکتم ندفاحا (تفضا) | _
 كلج و ردق هک ندنمآت یک یاس ل رود هکلف ۰ هایم ) ردیضام رد هتساتعم 3

 هدننکرب ( یعد ناو ) ردعحار هباتک یرعض ( هلجق ) رد هتسانعم كليات هضراعمو

 ید اوا د ) سوۆماق ) ردهثسانعم تقل و ی مس راد وهج "یضام یعد ردهیلص و نا

 یسانن مایا هلتهجو یدلیا هیت هلکنآ ا فلؤم ردهتسانعف ر هرزوآ

 روند هیطع رع ( ءامادلا ) ردیعج كنه رطق هليا هحوتفم فاق ( رظقلا ) ردنمضتم 0

 كلاي رد هليا هموضم ةمجم ىا ( ةراشلنا ) ردلعاف نا ند ءادها ( ىدا )
 هکندنظفل ادن ليا هحوتفم ره ( هادنالا ) ردفرصم رغ هلتلعو تا ردیعسا |

 روک اهتمام کاپ عطر قاطمو ردیعج روشد هتوطر نانلوا رییعت میشو هج |

 ما رنلا و فالتبا و لر و عیرفت نسح و قرطم سانج و قوت ساق هرقفول |
 كاع ی یردقف هليا هعی دن فاص وا هک هدیاتکوب نب شا مالک موهفم دم یان

 واع یاش هللوا ضقانم یرارایعم و رادقمو )ضراعم هنرباتک كموق وخال |



  EGTAکلان ۷

Uê 

 هدنص وصخ اطعا هرلنل وا EE بوقآ E ضرا یماخهو دوح نالوا

 بت ره "الف لئاسلا ااو ]دور هب هیطع ها نالوا هدنس هب اثم قمرا هیات

 ماعناو مر a روا یضار هكا مو رخ و نت یلاطو لئاس الاما هنن رژ لو

 . كنمزکد وخاب یساطعو فطل هاغاوا هدنتفص میطع لیس نردل وط یزلهرد هدشهح

 باعها ةبلغو لصف درع هرلنا هلکلیا تار 2 هاب رار ہن تارفو ھلجد یرئاو ضیف

 راس و عاربخا تمالس و ما او فالتاو تبساتن نالوا هد رو ردو رول وآ قنافو

 رهالا یطعب الو ضوع ق يا هبنک غلبال مضخ ) رد ور ھا مولعم تفاظ)

 ورش مضخوه مضخ ) شواتا هلق هل قشنآ نا ىر E نه اسا ۱

۳ 
 فک ( هتکلا ( روند همدآ ردقلا لیلح قوح ی .اطع و مرک هل مک كنم

 كنسەلك غلب ال ( ال ( قمتسا ( روند هتتنامو تقیقحو روغ كهنسرپ 4| دم ومصمم

 - ردلعاف ما ردهنساتعم قلاط هلن رد هک ندقہعت و رد لو عفم هک ردیلعاق

EPاط ر دندقو ظ نالوا توت دیزل سم نامز هلا هح وفم نیع  

  لوهج عراطم ندنسهک ءاطعا ( یطعبال ) ردهتسانعم کره ردیفالخ كنسسذک
 | کیا كاب تیظطعا روایی ات لوعفم ( ةناما ) رد لعاق تأ ( رهالا ) ردیفنم

 | ۱9 هوم تیک هلغل وا زیاج قلوا هلعاف مسی ملام لوعفم یرب ره ندنل وعفم

 ( قفا )رود ا وص دلنتعف ( قرفلا ) ردکع ید. قلوا شکعلا

 كنارد هلا هم وضع مال ( ةا ( روند هک اشیا دص رغ نم هکر دام ندقافا

 ۳ 2 هب وص لب همه یا رود هت رب نکا

 E لصاو 3 و شیدا رودو رب 6 و رک هکر داد

  رضاوغ كناب رد نیکنا هلی ه دايز یتیم هتناسحاو اطع ترتکو ی ندتعءقرو ولع

 تع هل قانا. هسک نالوا رهام دلع یه ایس و رل نم هلوا لصاو هر رعقو روج

 نعي ردیک بولوا قرغ هلا هکرلرو ناما ندقرغ 6١ هسلوا لخاد هنتقیقخ
 هدارو نمدل وب حوا و كتيهام ثخ هدفسل وا یحاص اکذو نهذ را

Ea.قمتا ۱  
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 ۱ a د ردکلیا ناسحازین یارجا یمورتسم تداع هعزمه هافشلوا لجتهتسانعم
 یراج يک مرد هکر دفانک الا جسد نایاب رب هک اب وک هیلا وه هات مالک موهقم 4
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 ( هلام ) رونید هنغل ولتط كوص هللا هم ومت نبع ( ةبوذعلا ) ردەنساتعم م

 بو وص اوج اریز ردراو یتعنص سا ربا هدرببعتو ردعحار ه رحم یریط ۱

 ردلبقتسم ندالم ( ال ) ردلقشم یدم ةغلابم و ردا روهظ ندایرد نالوا

 ردیلعاف ( هرهاوح ) ردیل وعفم كنلمف الغرونید هب یک ردیعج كنهبیفس ( نییافسلا )

 ردلوه ع راصم نود ترم ادم را أ هکندوهز (یهزت ) ردیلاغ هدم وا هو و

 ءاشنا هکندنظف اعض ( تأعنلا ) روند هب یک ردیعج كنو را ( یداولا )
N Eبوند ه رڌ هب راجو دک ی < شمقلاق یرلن کال ردعج ردل وعفم مسا  

 رولوا كعد یسهبحاص لاب و لای بوروس یو هکردهنسانعم تاعفترم تاشنمو

 داف دار 6 رول وا لاوعقم مسا ندءهاشنا نالوا هنسانعم ثادحا تأشنم و
 هقیقدوت هیس هس الم رطاخ تا رول وا نیماصم راکبا داره ند راوحو دیحدم و

 ردیعجكتنب ( تانلا ) ردعیدب تیاغب هر وتو بسانت مابا نالوا هدرلن ونو ردیلغا
 جوقم ردرخاز عج ( رخاوز ) رددارم هشیدناو رکف ةرکسم را آ ند رطاخ تانب

 هک وک هیلازافم هاش مالک موهفع ردایاطع داوم ک ار رخ دار و
 تشاش تروص هدشاکنه ناسحا ییعب هلیغا ولتط كتوص هک ررهطع رج رب

 یسایاطعداوم و ردا رمل یرلیک یتایانع رهاوح هل راهظا تیح را ڪلو تشاشهو

 لقسم ینیماضم راکبا نالوا یراراکفا تانب ییدتا ےدقت هنسیدنک كتقو یارعش

 هبت لاک كحودع هدهرقفو راردا تاهابمو رغف بسک هلا راهیحدمو دیاص

 تباصه رااحم هم” روب یسایاطع هکلب لکد یسدنک ارز ردشلنا اءا هتحامسو مرک

 هدوج ةيدوا ضرالا عالط لاسر ) ردا ج اهتاو راضفا هللاح ناسل ويد مرو هدا

 یسدک رب ( ارببو نیدقارلا ءادن یراجم مرکلا پابع یاطوا رهن یدتعملل ضرب لو

 هدا ۳ رخ عقاو هدالوا ؛ رقف روند هناا ردهدن رب دقت روه ردا هح وتفم یاب

 ررلیشم یه رو هلتهح و رولوا تفص ید ندنسانعم ناسحاو رو ردراو هل اقم

 لعاف ريض ردموزج لبقتسم ندءاضر ( ضرب و ) ردیضام ندنالیس ( لاس )

 هغمريا هدضننزو رهق ( رمللا ) ردهتسانعم بلاطو لئاس ( ىلا ) ردعحار هر

 "لتعو ولط ( یاطلا ) ردزناج یخد انعم کیا رد هتسانعم كليا نم یلئاسو روند

 ندناراجم ( یراج ) روند ههظع لیس هدننزو باغ ( بابعلا ) ردهنسانعم
 ۱ مارا هلغل وا هنسانعم هض راعم هداروب رد هنس رلانعم هضراعم و قعشفآ ردع زا ۰

 هنسانعم هليل ق ٽبوطرو رد هنسائعم ءاطرغ هلبا هج وتفهم نون ) ادنلا ) ررزیصم یسانت

 قالطا هنا فو هل د رم هلیس هی هینش ( نیدقارلا ۱ ررلیشم یهرو هداروب هلغل وا

 نددقفر نالوا هنسانعم تعفنم و ءاطع لصالا و 4ل یس یرلتعفنم ترک روذلوا

 د م حص سس مح
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 بولوا لماشو ماع هدابعو دالب ماع یتفآرو جر كلا راشم هاش مالک موهفم
 نایغطو ینب بایرا نالوا هدنس هیعاد هالیئساوقرطت هنناتسد ریزو ناکسو هنکلم
 . تافآ هلفلوا عنامو لئاح هلا زجاوحو بج عاونا هنب رکوا ناودعو زظ باحتاو

 یا زنلاو هانکو عیصرت هموقرم ةرقف ردا یاجو ظفح ندنسهمداصم تاهاع و

 مر مو هدناوف رام رایت مطتلع تولا توکس یوس غیلبلا عي لو ) ردلقشم

 ندهعس ( عسي ۸ ) ( هدیالق دنا رف یهاضتل الا نعخالا رصلا ىف رهزلا یراوج

 هغلاب توح رداع اق ( تولا توکس ) E لبا ) ردموزجع ل

 هلز ئر ردلعاف مسآ ندماطء)ا مطتلم ردهیف رط ظ هاب ( مطلع ( روشد

 _هنسانعم جو رود هب هغل اط هدنن زو رایس و الا ( ردکع د یا راعش بوشق وط

 قات | ءاغرا و ردموزجم لبقتسم ندنلظفل ءاعرا ( و ۸ ) ردیعج كرح ( راعلا )
 هموعضم یاز"( رهزلا ) روند هب یکو ردیعج كنهراج ( یراولبا ) ردهنساتعم

 مسقا الف ] دارم ند رهز "یراوج هداروب ردکعد قاربو قآ كب ردرهزا عج هللا
 رم هلیا سنک "یداوح نالوا روک ذم هدنسهعرک يآ [ سنکلا راوی با سناب

 دراطعو هرهزو څ مو یر شمو لحز هک رده ربعم هسک ندهرایس تکاوک

 قالطا سنک بوثلوا هیبشت هراوهآ ندا تدوع هنیرلقاتب هلفلوا یراتمجر رد رازدلپ
 یخ رع ردقلعتم هنظفل مرت یسهلک ف هدنییکرت ( یضخالا رصلا یف ) یدنلوا
 رم یعت و ردکلف دارم هدار و ردن راک دید یزکد نبح هکر دیق رش طرح رحم ییدید

 ما ملا و عيص رت هرقف وب ردهتسانعم هباشت ( یهاضتلا ) ردنعضتم یسانن مارا
 ج اومالا همطالتم یسهم ز صفو خیلب مالک موهقم ررلیشم یهراعتساو هغلابمو

 ندنوکسیکیسیعیبط توکس تنوح هلیرللوا قرغتسم هدنراح وم یسایاطع رحم نالوا

 تک اوکو ردنعضته یسانن مابیا ید یریبعت توح هداروب رلیدلوا رداق هب هنسز یربغ

 فطل دنارف ییدلیا مظن هدنسایاطع دنالق جنا هکلف یضخا رح هروب رم ھاز

 تجاشم هتشاطلو یناعم دنا ف ییدلیا مظن هدنتاکو راعشا دنالق دوخ اب هنناحاو

 یتبم هنرلاعدا ت تاشم دهم وقم دنارف دوخاب ررولیآ هنیدیماو بلط تکاشمو

 8 رح ندرضخ ارح هروک هکوب رارولیب هل رلغا د رطو یر كف ناکسا رقع

 بيع هرقفو هلغاول هد رح ىمسق وجا رونلوا هدارا ىراكع طوقس ندنرللت [و

 ند رح يي هروب زم بک اوک هدا وفا ا زرلهشم ی هقیقد و یفالتا

 قالا اچ هام دبوذع ىلع ر رووا یدوم هتسلعا مظن هنب دن الق هلحا رخ ا

 ( رحش) (هرجاوز رطامنا تانب نم تأشنملا ىراوجلاإب یهزبو هرهاوح

 ) ىلع ( ردهواهتسا ی اکسا دع و خیلب هیشت روهگادنع هل وا هدنرب دقت رحم وه
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 ( اشر ) ردیلطم نانلوا ان هکردهینم عج هلررصق كفلاو ىض كيم ( یلار)
 ردلاش و بونج هک ردفاضم هنییآ نیفطاعتم ردیس هينا كحر هلا هروسکم ءار

 ليف ( لیفت ) ردنضتم نی رفت هبشو هراعتسا هرقفوب ردندلسق یفاضا هصاخ كباع
 نا هح ودم یربیض ) هاکع ( ر هنسانعم تماقا هذار و, ردع رام ندلیقمو

 حصف رکا و رولوا ما سانج هدنرانپ هسروللوا تأرق هبرسنکو یف رازی یرهلک لاش ردب رلدهج لوض و غاص (لاشو نيم ) ردیسهبلت كنج ( اش )

 دولوا طخ دوخاپ فرع سانج هسرولوا هلا رسک تهجو هلعف څ ر هرزوا
 ضایر لس هيلا راشم هاش مالک موهفم رد سالا ی ساقا ههعرک تیاو

 یراط توارطو بان بابسا ندفرط ره بوسا یرللی لامشو بونج بال بلاطم
 الصا هدنسلجم ینعی رولوا ما تنج یا ندلوص و خاص هدناکم كا یراسو

 عقل و شضخ رم یروصضح هنادک ورم و هند و تسود بویلوا ترودک رثا ۱

 لع لغت و ( رزدا رورس و شب هجو راهظا هلج یرلیدنک و بول وا فرص ۱ ٣

 (:هقراوع ةيدوا قافرالل ضرالا عالط لیست و هفطاوع ةيدرا قافلا ک اتم ا

 ( کا ) ردهتسانعم كعرو بولیراص هسا ردعراضم ن ( 9۵ ) ۰

 رسا ی یرافون ندلب ردیعج كنظفل ءادر ( ةيدرالا ) رونید هزموا رذیعح كم اا
 روید هنتللصخ تقفشو حر ردیمج كنهفطاع ( فطاوعلا ) روند هسابل تدا |
 رونپد هتسولط كن هنسنرب هدننزو باتک ( عالط ) ردعراضم ندنالپس ( لیست ) |
 ردیعج یداو ( ةيدوالا.) ردهنسانعم فطلو عفن هدشنزو مارک ۲(یافدالا ) |

 ةراعتتسا هموقرم ؛رقف روید هناسحا و هیطع ردیمج كنهفراع ( فراوعلا )

 لوا مالک موسهنم رد یواح حال ساسنجو عیصرتو هیعشرتو دیلی و هشکم ۱
 فتلم .هرزوا :یرلبک انم كراطقاو قاق ج یرادر تجرم و تقفش كداشدا ۳

 یاسحا و ءاطع و لماش و ماع هناهج عیجب یراتیانع و فطاو رب ىع لقشو |
 نوجا عفن هدابع فاك یرلماعناو راردا یک وص نالوا تایح ةدام كنيرلپداو |(

 نود برشیو دابعلاو دالبلاهتفار لعشو ) ردهدقلوا لئاس و یراج هجولط رب |
 سا ( ةفأرلا ) ردعراضم ندلومش ( لمشت ) ( دادسالا و نا دادضالا و نا ۹

 ۸ همون لاد ( نود ) ردعراتشم نر ( برن ) روند هغلنابرهمو هکک ||
 ندنسانعم بورق قلوا هنسانعم مادق و" ماما راعتسم ندنسانعم لبق هدادرو |

 فا ريج كد (:دآدخالا ) رده كف هدنننزو تقوا )
 روند هناقلف و هب هد رپ زدیعج كنهنح هدنن زو ES ( نتا )رد دارم نشد رددنسانعها ۵

 ردح دس یڪف كره ( دادسالا ) رد هنن كجەدىا ظطفح هکر د هباق و .دارف
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  توطسو تييه هلآ هدوم یاب ( ساب ) یدنلوا ناکسا یسک رع نوح نزو
 1 تنوطسو سا "كفتو یدلیا تیاور ندل وسر لف یفالخ تب موهفم ردهتسانعم

 . نادناخ ردبقلم هلا نیذلا سش ريما یکیدد ىلع یک ییدلیا ت تیاور ندرع ی ا

 يات ندلوسر یرد یفالخ زدو نالوا نونعم هلتطلس ناونع ادا دمو

 لآ رانا هکر د:یناسعلا ینفلنا محلا وبا با نوراه نبا دمع یممآ کرم رو یدابا

 7۳ قالطا لوس یی هتندالوا ردات نامغ كولم رولوا قالطا هتفع
 ٣ فا رطا پولوا هدتمدخ كن هفیلخ هاب مصعتسم ند هیساپغ هددادغب لوسر موقرم

 . زا ندجلا راشم ةفيلخ یدیشلوا بقلم هليا لوسر هلکلنا لاسرا هلترافس هراطقاو ,

 كردا لاقتنا هتیرلترذ و لسن یرلتلود و یدلوا ریما هدنتکلم ن هلتایت ذخا

 لود ھر هاط ه کصندران وب یدلوا یضقنمو یهتنم هدن دلا حالص دوعسم 7 ۲3|

  ولغوا ءرکصندنآو رج روصنم فام ولغوا ندنیدلا سعش ىلع ریماو یدلیا روهظ

 ردطوسف هدنح را نع یالیصف كرلنوب یدلوا تفالخ ثراو فسو رفظم كلم

 ( سالعل هنع ىلع یورو + رع نع اه دواد هاورو )
 - هتفالخ یریعض ( هاور ) یدنلوا نکاسو.نونم نوح ترور هنب (رعو دواد )

 ها هعویضم مج ( ساللبا ) دلیلی وأت یورم دوخاب هاییضح ییرزدصم زدعخار

 یدیا راو یرازغوا رفن کیا نوا كفسوب نانلوا رک ذ ردمیق ردیعج كسلاج
 یراوطا بول وا تراما دنسم سلاج تدمرب ولغوا ما ف رشا كلم هرکصنددنک

 نیشندنس القسم هنس شب ینرکی بودا عزن دواد دوم كم یردارب هلفلوا امان
 تیاور لدب رد هيلع ءان ید هات بحمو لماکو لضاف تیاش یدلوا تفالخ

 لاک كتدنکو هتلوبق و تعي كلو ىديق اه و یدنلوا دانسا هنیدج هلکمالنا

 كدوادو ردراو فیطل چ هلت ښد هدواد حّ ندشن دح کو ردراشا هنقاقعسا

 تولتا تراو اوا گعت سم بو لع دهاجم گلد یدا راو لقوا ش

 ۰ یدل وا 8

Aا ع ليما ءاورو * لج نم ی  

 حودع ىلغۉا م کصندنآ سابع لضفا تام ولغوآ « رعصندنافو لع ودهاجم كلمو

 تكنآ فلؤم ید وا ثراو لما مالسالا دوم و نیدلا ده فرشا كلم فوم

 لماک و ماع تیاغب یدلیا.ادهاو: صیغلت هنعما كنآ یسوماق بوراو هبء هدتتنامز,

 لاو بپونج اجر ینلا ضایر یلغ هب بہت ) یدا قولخو رک هال بعو
 کردم راک نیوبح هی كناه تی ) ( لاعشو- نبض نع ناتج هاکع لیقو

 ٠ رد هيي هاب ردعحار هفرشا ثلم یر كتسلک ( هب) ردهتسانغم كما لو

ha aیی سا اس کس تا ی رک وا تا  

 ىلا
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 هدنلاج لوا تس موهفم رد هتسانعم دیلوح راق لماک روند iz اعاو کر یا

 دوخاب ردیفرشاو دیس كضرا كولم هل تاذ نالوا عمال یسهیظع *هلعش كرون

 رولوا كد هاش هک رد مالا لو تكسال
 ( سارهلاو نیربقلا نع نغم * ال ىنس الا هبجو اي ردب )

 روند هرب نالوا رهاظ ندزوب هدننزو ایر ( ابا ) ردهدنریدقت ردب وه ( رد )
 ندهانغا ( نشم )ردکید روئاو ولایس کب ردلیسفت لعفا ندا الا )
 ند رقو سس ) نوا ( یدا نغم ىلصا ردکب د یجرو تیافک و ءانغ ردلعف مسا

 دونید هغارح هللا هروسکم نون ( ساربللا ) یدنلوا بیلغت هلغلوا رک ذم رق ردنرابع

 ۱ ر هلیس هدایز هک ردمات ردب رب هيلا راشم هاشدات تس موهفم ردینیه هنش رط یدنوو

 ردینغم ندرلغارح نالوا راد هلعش راسو ند رقو سعش هرازب یلاج نالوا رادبات و

 ( سایش اهوالع ساقي نا نع * تلتعاو تلجو تفرش ةرسآ نم )
 ( تلجو ) ندتفارش ( تفرش ) روند هتعاج و موق هلی كمرمه ( ةرسالا )
 ردهنسانعم كلجوب ءالتعا و قلولوا لالح ردرلیضام ندءالتعا ( تلتعاو ) ندلالح

 ردلمشم یریظن تاعارمو یدارطاو یطخ سانجو قاقتشا سانج موقرم تیب
 لیلجو فیرش مدق زا هکیدلیا ثأشن ندنادناخرب هيلا راشم هاش تب موهفم

 ردیلاع ندقفلوا سايق هلسایقرب یسالعو تعفرو بولوا یلاعو
 ( سابلا الب دانسا حح * رباک نع ارباک ةفالمنا اوور )

 ردیل وعفم ( ةفالللا ) ردعحار هبهرسآ یر ردعج "یضام ندتا ود ې( اوور )

 0 دانسا ییکرت ( داتسا مس ) رد هنسانعم میظع راک ردلاح ندلماف ( اراک )

 قلث هبتشم هلا هروسکم ةه ( سابلا ) ردهنسانعم كليا تبسن دانسا ذهاب

 زا هوروم تفالخ كحودم نادناخ يلوم رود ید ما

 هلغل وا ناکرالا یوق یرلبسن تلاصا و بسح تفارشو بولوا عمشنمو نیدتم

 یادا كنهنعنعو سابلاو می و دانساو تیاور یدلیا داریا هرزوا ثیدح ةق رط

 یتسهعیدب ظفللاب ظللا قالتا هرقف وب ردندنناحالطصا نیئدحم یره نع نالوا
 هابتشاو بیر یتفالخ یا منم نامدود و عیفر نادناخ لوا تب موهفم ردلقشم

 ریغبو نعنعم هل رص تبسنو ےک دانسا ارعم ندلیلعتو ذوذشو اربم ندطالتخاو

 هلا هقبرط و ینعب تیاورو لقن رباک نم اراک نونعم هللا لماک لاصتا ع اطقنا

 لیدلوا تنطلس ما *یدصتمو تفالخ دو رهظم |
 ( سابلا یذ ر۴ نع فسو هن و رب * ام لثم لوسر نع ىلع یو رف )

 ترورضو رد هب ردصم هام هدننیکرت ( هب و رام لثم ee se 8 هدنس هلک ( یورف) |



  NN OUT ONE 1 eای ی ۳ ۳

 یدلیا بوئو هتهج مظن هلکلک برطو قوش هدانثو حدم یاننا هموح رم یفلّوم
 حدم ارثنو امظن هاٌشداب نالوا یودعو هتسهتکن بولقلا طیشن" بولسالا رتیفتو"
 دیس هدننزو لعفم ( لولا ) ردنعضتم یتراشا یخد هنسهقیفد قلوا انس هفیق وتو
 ردادتم رخوم ردلوصوم مما ( نم ) ردربخ مدقم ردهنسانعم روما"یلوتموا
 هج رکیا ردهدناز ءام ردتقصیسهک (اعا ) روند هیدلعش هدننزو حابصم ( ینایفلا )

 هننق لق رديعج كتفج ( نافجالا ) رونید هوشواو روتید هحلق هللا هروسکم ةمجم

 رګ واح یهراعتساو هلاقمو بسا ماماو دیک ات هدهرتف و روتید هتغایق زوک و

 ( قانعالا ) ردلعاف سا ردهتسانعم كمروک هدالق هنو هک نددیلقن ( دلقلا )

 ( قوط ) ردهنسانعم قولحم ردیعج كنب ( ایارملا ) رونید هلو ردیعج كقنع
 دلقم ردهنساتعم ناسحا ( ناتتمالا ) روید ههقلح نالبروک هنوی هدننزو قوش

 ( طرقملا ) ردلقشم ییهراعتساو هفلابم هرقف وب ردهلاقم نسح قيقح هلا
 رددارم نییزت هداروب ردلعاف مسا ردهنتسانعم كمروک هیوک هفلو هک ندطی رقت

 كفن ( فونکلا ) روتید هفلوق ردهدنزو ربتم هک ردیمج كممس ( عماسلا )
 ط رقم قونشو ردتننز دارم روید هب هپ وک مقلاص- رد هليا هروسکم نیش هک ردیعج

 مسا نددیمم ( دهلا ) ردلقشمیرهظن تاعارمو هراعتسا هرقفو ردیلوعفم كتظفل

 ردهتسانعم تیوقت دا ردلعاف مسا ن | نديأت ( دولا ) ردهتسانعم كعل زود هک ردلعاف

 یللخ ردنعاف مس ندددست ( ددسلا ) ردنراشا هنناقلا كنحودم یراهلک دو دوم

 ردهنسانعم عیفرت هک ر ردلعاف مسا نددییشت ( دیشلا ) ردکید یصدیا موقت هليا هلازا

 یهام كتعفر و ولع كلفو ىربلتا حابص كنامز هجو هيلا راشم هاشداب مالک موهفم

 نالوا ترسح هدرلهدید هلیکارب اب البو بئاصمو یدقاع كن اول مولع نونف لجو
 اعاد یا ندنالالتخاو نتف دوخاب هرلزوک هل شیاس و نما طس یحار باوخ

 كليا عابراو در هرلنیق هرزوا ناماو نما یاضتقم یرلف نالوا لولسمو روپشم
 ناسحاو قوط هنیرلندرک قیالخ ةماع قیقصلا ىلعو یرهاش كللادع غيت هدنتعض

 مالا ةفاک ینعی غلاب هناهج لها عماسم میج ینناذآ هنمزا ع وجو یدلقم كلاضفاو

 یوقمو لبسم یبیم ندو نیم هليا تنېز هرزوا ینیدلوا فورعمو عياش هددنع
 عاونا نالوا هدهروک ذم تارعبعت و نوا مو د موقم ییزک كلمو

 ( سابقم ا؛ا رو سایقم * هجو ف نم شرالا كولم ل

 الجر تیر الثم رولوا لاد همظعو هنیلاک هدرلحم هلو نکل زدنوخا اهن |

 یا
= 

ye ۲۷۲ ۲۳۳ رب تمت جن رم مہ سس  

 و رد هنساتعم هی رص تا رهاشلا ) ردیواح

 ۳۳ او ذو: ف و ی سم



| 0 : 

 ۱ فرص یراعز ممفوت الاغر كرلنادا ناک د هلوقلوا نامز نکنا رلیدلیا داقتعاو عز

 یر رفد ورهف هیا.دسح لاضملا ءاد کلب رفعو لیلذت یرایدنک هقفب ندلیوو

 نسح قافآ نم ها حص ملطف ) یدلیا راهظا ین رومام فالخ نوجا باج
 ردهب ریسفن علطف ( یاف ) ( قاوسالا قافتب علسلا كلت باپرا رشابنو قافثالا ۱
 فا رطا هک ردیعح كقفا ( قافآ ) رد هنسانعم قظ وژوف 4ا همومضم نون ( خلا ( |

 ( علسلا) ردهنسانعم كمشل هدوم ردیضام ندرشابت یمه ( یشابت ) روتید هاهجو
 باع ( قافلا ) هعاضب روئید هنلام تراحت هک ردیمج كل ەعلس اینک كس

 ده رقذ الو SR ردیعجب كقوس ( قاوسالا ) ردهتسانعم جاور درو

 | فهروبزم صاخثا نامز مالک موهفم ردلقشم ییمراعتتاو زاجمو عیصرت عون هروب زم
 كنکلف رهد ةيفافلا نسح یایص رفظو زوف هنرابواطم كالع بایرا بودا در
 هبرابتشاو جاور كنبرلمولع هدزد اسک عاتم نیاعتا مءرازاپو نایعو علاط ندنفافآ

 هَشرو مولعلا قرا كلام ماکحالا ذیفشل لدعلا كولم ضهاو ) رلیدلوا ناداشو رشتم

 ءاضما ( ذيفلتلا ) ردیضام ردهتسانعم همواقم 0 ( مالکلا
 كنف ضهان یظفل ( كلام ) ردهدنلیوأت معلا ماکحا ( ماکحالا ) ردهنسانعم راتو

 هکلم نالوا هلیهحو تیدوبع هلا هروسکم ءار ( قلا ) ردیلوعفم كولم ردیلعاف
 یدیلوا هبقر هدارو رود. هبا یرلقدلغب .هنویپ هلاک كنار ( ةقرلا ) روش

 نکل پولوا هوا هضدن هنن ارهاظ یدیا رولوا فطلا هلهجو ییا مظن كس

 صلخت نسح هحودع رک ذو قاقتشا سانحو هراعتسا هروب زم هرقف ردشفلوا فی رم
 ا یسارجاو ديف یتبسالاق اک دم نم كلع ماکحا مالک موهفم ردلقشم ینراتعنص
 یدلیا مايقو تعحارم هلدع كولم تاذ نالوا كلام همالک ةبقرو همولع قر هدّنمف

 عقارب رگ یلایللا هح و ع مالسالا نطل ایا مالعالا نیطاسالا ناه رب (

 ىلا رارغلا در لدعلا فويس رهاش اهلک لا نونف ةيولا دقاع یاعتلاو عفارتلا ۱

 ىلع. لایللا ناذا طرقم هنانتما قوط قیقحصلا ایاربلا قانع ادلقم اهلسب نافجإلا

 ( ناهرب ) ( هدیشمو كللا هدسم هدومو نیدلا دهع هاب فونش عماسلا غلیام

 ردهنسانعم توس روند E ردیمج كن ها وطسا ) نطاسالا ) رد هتسانعم تج 5

 حی ر رقف و. ز دلی قوا ثاداس دارم هدارو ردیعج كاع ) مالعالا 3

 || ( نلاعتلاو ) ندنعفر ( عفارتلا ) یدلیا رورم ( عقارب ) ردیواح یا لاو سانجو
 ردتغالب نسح هفاضا هب ایل یی ءو ردلیشم یم سانح هرقف وب ردلعاش ند ولع

Jنا كياول ( ةيولالا ). ردلعاف مسا رد هنسانعم قاب 4 نودقه 1 دفاع  
 ت بیس سن یخ داد سی ی نوت ست | ی هی سهن و هدنکم هرات سا علام هرقف و دا ) اهلک ( روند ها رب رب 3 ٠



 ینلوا شیعتم هلینادواج "یناکدنز هکلب لات تایحو ینات رع یخد هرکصندقدلوا ءاق
 نعالو عقار مولعلا مالعال قت اف رهدلا مهاوط ) رلیدلیا «داراو بلطو دصق
 یطاوط ردمجار هنیطالس یریعض ( مهاوط ) ( عفادم یلایللا هتکته یذلا اهیرح
 ) مالعالا ( ردمادعاو ءانف دارم رد یضام رد هتسانعم تک وب بورود هک نل

 ( عرطا ) روند هغاهسو هلم شملکید نوجا ناشن ردیعج كلع هلا هحوتفم ره

 ردعحار هت رح ی ربعض ( هتکته ( رددا رم مرح هدارو روتید هنسهروح كنهنسن رب

 هتکم ءرامتساو لقع زاج و ما ربلا هروب رم ؛رقف ردهنسانعم قعرب ییءهدرب كته
 ( عفادلا ) ردرهد ثداوح دارم ( یلایللا ) ردلقشم یصشرو قاقتشا سانحو

 نامز تسد تماظع نبط التس نان وا ورد مالک موهنم ردلعاف سا ند هعفا دم

 یتسهدرپ كل رهد باولو عفار یولع مالعا هذه ةلالا هلکلبا یط ینرلتایح راموط

 ظواحت و یماح عفادم یزاوو تئاصم ندمولع مع رح ییدلیا كاا یتمرحو دا

 نا هارحاو لهلا ةلودب نولئاقلاو هب الطد و لا نوتماشلا معز لب ( یدلاق

 رب هک ند هتامش ( نوتمالا ) ( دومی ال یننم دق اتقو ناو دوجال مبلتع نامززا
 ردیعجب كم زح ( بازحالا ) ردلعاف مسا ردهنسانعم قلوا كانحرف هنتبیصم كمد آ
 ( دوحمال ) ردعحار هبط الب یریعض ( مهلثم ) رد دنسانعم نیعمو رصان د وخاي تعاجب

 لج هتسانعم ءافش» ارز ردل ومع هتسانعم ءاطعا د وج هدارو ردیفتم لبقتسم ندد وح

 ینموهقم زلیا نايا هدوحو ربح یشان ندنلخم نامز نکل بولوا یرللاثا هسلوا

 هدنهارصم اا ع نامزلا نا هدلوطم هک هح رولوا قاتم هضرغ هلغلوا رعشم -
 م هکلب مالک موهفم رد هنساتعم عج ریال ( دوعیال ) ردشلیا راعشا یروبزم ماپا

 دشنرلباصمو بئاو یرلقدلوا راپود هرزوا روک ذم هجو كنبالطو كشرش

 ندیا مکح هنماودو ءاقبو رخافت هلییازحاو ناوعا تکوشو لهج تلودو تتاعت
 نايا یلاثما كليطالس نالوا ناف صو ع رازو جو رم لوا نامز دعب نم را هسک

 ود زعق تدوعیخد رب یضام تقو یرلقدلو جاورو قنور كنبابراو كلعو زایا
 | ردمالعا مولعم ما رتلاو ىلقع زاجو هراعتسا ناک هدهرونزم ةرتف رلیدلیا معز

 ( ممیلع ) ( ممفوتح ابلاج دضلاب مالا نیو مقوا اغارم رهدلا ممیاع درف )
 ندهغا ر ) مارملا ( ردیلعاف كناعف در ( رهدلا ) ردعحار هب ولت اق و نوتماش ی رعت

 ند ربقح و لیلد رد هنیانعم ڭكەردر وس هغا ربط قنور فنا هعامو ردلعاق مسا

 سس ..

  ردیلعاف كنلعف نیت ردکءد ناشو لاح ( مالا ) رد هنسانعم رهظ ( نیبت ) ردهبانک

 ندیلح ( بلال ا ) ردعحار هرهد لعاف ریع ردیلوعفم هلغل وا یدعتم نيب دوخاي

 رد ةنسانعم كاله هکردیمح كفتح لا همومضم "۸,۰ یاح ( فوتلا ) ردلعاف مسا

 دیب وا نوتفاش هج رک مالک موهفم ردن واح یا ربلاو عیص رو زاحم هرو زه هد رقف
 ب ۹2 3
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 ناسحاو فورعم عادطصا رديلعاف ( مهعانطصا ) ردي وعفم ( موقلا ) ردیضام

 رد هتسانعم تطشن و تحرف ردیضام ندنظفل برط ( تبرط ) ردهنسانعم

 ) هدارو ردیسنج مج كنهلگ هدننزو فک کو ردمجار هموق یربهط ( مه

 محضاو ردیعج كرغا دوخای كنمغ هللا همومضم ةمحم نيغ ( رغلا ) رددارم مالک

 هیافلخ یریعض ( مهعاعسا ) رولوا نمضتم ییهغلابم هروک هلوا ردهنسانعم نیو

  GSیرافوت هک ندشاعنا شعنا رددارم قالوق هدارو ردیمج كمي
 .ردهنسانعم تع و ظح هک ردیعښ ددح ( دودلا ) ردیضام ردهتسانعم قمرداق

 قلقب بوباق قایا هک ردلعاف مسا ندراثع هکردرتاع عجب هلا هثلثم یا ( رثاوعلا )

 .وبشا ید ثراح ن ورع هک زدکعد رل فرم هطوقسو وک ندهتسانعم

 یروبزم ریبعت هدنیب * رتاوعلا دوداناو لایللا فورصاندایاف اهلها انک نم لپ ٭
 ماعم و هفطالم هلکلیا دییقن هلا هروسکم هره حراش ( یاطلالا ) یدلبا دارا

 هلیرلاهج انعم و انبم قلوا عج ندفطل نالوا مسا نکل رولوا هنسانعم هلماخاب

 رد هتسانعم كلک هشدنج هلیبس رورسو قوش کند زا وا ( تزرها ) ردبسنا

 كيهلح هدشنزو درص ) للح ( ا نزن وک ) EL ( ردیضام

 هد هرخاف تعلخ هدعب رونید هسابل تاق ییا نالیک ٠۰ رزوا یر یر ردیعج

 (فاطعالا) ردت راشا هنتیرخ افو ترثک یداربا هلیناونع هلحهدارو یدنلوا لاعتسا

 تاذ هدارو ردهنتسانعم بثح روید های هلیا هروسکم نيع دک رد كفطع

 نانلوا رک ذ مالک موهفم ردنمضتم ییهینکم ةراعتساو ما لا هموقرم ةرقف رددارم

 یزد تالکو نازراو لماش هتفل رع بایرا یرلمارک او ناسحا كماظع یافلخ

 تح نالوا فرشم هطوقسو هوبک بولوا ناداشو رورمسم یرهعماس هلعاَمسا
 تعلخ لیزج رکذو ليج یان هلهجو وو العا ندنلذم بارت یرلناشو ردفو

 رک الا بیل اومار ) ۍدا ردنآ ته لد هافهاوخ و نوش ها
 هکندمور ( اومار ) (ماجلا ةفراشمدعب ناث رم اوشیعپ نااودارا و مالعالا لعماعن الا

 كنءربه ( مالعالا) ردهنسانعم ءاقناو همادا ( ديل ) ردیضام ردهنسانعم اط ,

 لیجم نر ردشفص و ( نا ۱ رددا یالح ریهاشم دارم ردیعجح تلخ هر عخ

 شلوا هدنایح اعاد هجسادوم نائرع لیفک ( ءاثلا ) مدآ نالوا قابو ماد هدهتسلا

 مدآ * ردراقم هنومتم و هک ردندنایا ییدلیا برض هدلئاوا دربقف و رولوا
 مدآ * هلاف یدآ لزوک هرجا قلخ هللا ربلناب رکذ * نداید كعکح نغایا هکردلوا
 هدننزو باتک ( ماجلا ) ردیفدا مو هدننزو هبراقم ( هفراخ۱ ) ردهم یعایا كنطفل

 ماعنا هنسهمز ءالع نالوا رکذ ملا راشم نیطالس مالک موهفم رد هنسانعم توم
 ةضور نامارخ و ماود رب یراهلیج راک ذا هدمانا هنسلا مايقلا مو ىلا هللا ناسعتاو ۱
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 ۱ i RF دریم رمغ ینیدلوا یوتحم یتفاطل تشات ماا یدانسا عورف

 قطنلاب اوبعا و لضفلا فاطعایف اویل نیذلا ءامظعلا كوللاو ءافتلا ءافلطتا نم

 ( ضتقلا عزتفلا علو یناعلا راکباب اوعلواو ضفلا بدالا را اوهکفتو لصقلا

 :متفت ردهدنکیس ةبابص ءازج هلل و ةبابص ردفا ردهيصيصخ مال هدنسهلگ ( هل )
 راب ع هدنعقوم راهظا یروصتق و رحم هدننازام قح كفج هللوا رکذو لیومو
 كرد ییصا رارید نالف هلل و وا هلو كرد هلو تنا هلل الثم رردبا ریبعت هنوک و

 عب یدلوا هساقا هنماقم فوذم فاضم هيلا فاضم یدا نالف ردو كياردو

 هرشلاو رنا قلاخ ترضح ھ4 غلوا مش قوط ج راخ ادا یتافاکمو ضوع قح

 نارعا رد هنتسانعم هیق هلا هم ویحم داص ( ةبابص ( ردکع د ردصتح و ض وفه

 تالوا هرزوا هب وغطصم تری توس هکر دیعمج كن هقیلخ (.هافللخا ) ردعوفرم
 نیدودبعتم لماک یالسا ردیعج كفنح ( ءافتلا ) رول وا قالطا همالسا هاشداب ۱

 كمردشنود هوا یرب بلقت ردیضام ندباقت ( اوبلقت ) ردکعد لئام یمیعص هنیبم
 ءادر هلا هرو كم نيع فطعو ردعج ندنظفل فطع ( قاطعالا ) ردهتسانعم
 ردهنسانعم كلنا دا ربا هتسن رب E بک هکندیاعا ) اوبعا ۱ رونید هل اش و

 ی اعم ضعب ردلعاف یتعع هدننزو لصا هلا هم داص ( لصفنا ) ردیضام
 یتععو رونید همالک ندا لصف ندریغ قح مالک دوخای ینیلب مالک دوخاب ندنضعب
 رد هنسانعم كفل ههک اف هک ردیضام ندنظفل هکفت ( اوهکفت ) ردة ید قلوا لوعفم
 (اوعلوا ) ردکعد هزاو رت ردقصو ندهضاضغ هلنیتمح« داضو نيغ ( ضغلا )

 ردهتسانعمقلوا صیرح نوکشود ههنسن رب ردعیاش یظفلت الوهجم ردیضام ندعالبا
 درو ES ةركنملا یاعلا کر یاعلا راکبا رديعج كنظفل رکب ( راکبالا )

 و رج لنڪ ) علولا ( ردکعد هردحم "یناعم ییدلنا زارا و فک ددیحاو

 ما ردهتسانعم كلیآ لازا تراکب هک ندعازتفا هللا اف ( ع غلا ) ردهتسانعم
 دیک أت هلفاوا هتسانعم عازتفا ردلعاف مسا ندضاضتقا هفاق ( ضتقلا ) ردلعاف

 یراتبغزو لیمو صرح لاک هرورم لع كهغاس نیطالس هلکن و فلوم رولوا
 مالک موهفم ردلقش یازاو هباقم نسحو ما رتلا هموسم ةرقفو ردشلیا راعشا

 هللا ارج نسح هتب هی ءابظع كولم و ءافنح یافلخ لوا هناش نع یراب ترمضح
 بولق هل رلاص اف و يصف قطنو بلقتم هدنسادر لاکو: لضف رلن آ هک هیلیا ةلماعم

 یاعم راکبا و هکقتم هلرل هويه نالوا هزا و رت كيف رعمو بداو بم هلا لسها 0
 لعش ) یدا رلشاوا صیرح و علوم یک هسک ندا لازا یترلت راکب راکبا هنفشک

 زا .مهفاطلا رثاوعلا دودلما شعنا لب مهعاعسا غلا موملكل تب رطو مهعانطصا موقلا

 ردهتسانعع موعک ندل ومشو لعش ( لعش ) ( مهفاطعا دعا للح ءاستک ال ترتهاو
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 ردهتسانعم نیل قاری قرهبراچ هتسارو هنساروا كحاغا هلکنکد و كشود

 روند هنسهعلط دوفاک و هغارمب ردیعج كقرو ) قاروالا ) رددام اعم و هدارو

 ندعفرت ( عفرتپ ) ردقلعتم هنظفل تلقشا رخ وم ردصجار ها یریض ( املع )
 ردهنتسانعم ج وطنم هدننزو ریما ( تا ) رد هنسانعم كملتعفر ردعراضم

 هلا هحوتفم ثاثم یا ( را ) رود هنسهلوقم تا و هویم شلو ینلاک بوشپ

 تلتحا هراصشا ردداو هر یریعض ( هراهشا ) رده یدرفم روند ههویم

 ردخ رام نر هتلی ایا راک ننه اب حضفب )ردیتفص كيفن یسلجب

 سان ( سالآ) رددارم یرالاد كحافا هداروب کردیم كف ف ( عورشلا)
 زدیضام ردهتسانعع قمارط هک تدلي ا( چر )رو

 یرانوناخو یحزا زو ( ةطشاملا ) روند هحاص قحرویق هدننزو دعر ( دعما )

 هلب فیطل نسا ندنتمم سم علطم هدنتسوم نایب ( ایصلا) روند هننداق .یجهزب ۱

 ردهنسانعم قق هکندالتسا (بلتسا)رددنلسق ءال انی ییکرت ابصلا هطشام روید ا

 ةا ودا هکدشن رد لوعفع ( هاشور ) رل وا: لوحقم ی

 هقاشر و ردلاقسا لد هتقاشر ردلوعفم نصغلا هروك هفلومو ردحیصم یسدعت

 رد هلن تهف هک ندنرظفل قلق هدننزو ۱ ( قلق ) روند هنسشوا نوزوموفیطل كتماق

 يوت ارم دوخ ردقلطم لوحفم اراشا ندهساتعم وا
 عتتما ( یا ) ردهدنکبس قلقلا كلذب ءاش ءاوسر ردهنسانعم دارا ( ءاش ) ردلاح ۱

 نسذاتساو زسلع قاروا ینیدلوا لقشمكنءرو زم لئاج مالک موهفم رد هتسانعم

 تاک نالوا هدننل زنم هعنا رانا هلتهح یناربا.یاحور تذل و طبخ دو دوخ
 رقع ردنشلوآ لماح یابرا دوخاپ یرلتک نالوا هدنسهام راشا هک یارابعو

 ند زمو ردق طاطحاو نوصم ندنالماعم والثم تیاعر مدع هتناشو .آردزاو

 ةفيطل رب ندنسلج یراناسل تغالب فئاطل كتفغل باحاو ردبحاو قلوا یاعتم
 ابص داب هطْحام ثننادف نیسم نالوا مادنا نوزومو تماق یس هکردراو هغ
 یتناصفاو عو رف نالوا هدنس هباثم فلز یکیدلیا حالصاو طسب بونا رط ینراقحر ویف
 هب ع "ةعیدب هنوک رب ندنعج یرانایو قطن نساحمو ردا یاوسر هدنتهچ تفاطل

 هلازاو تلس ینراتفاشرو بان كرانوزوم لا نالوا دقلا قیشر و هزا هررراو
 تیسن هروبزم لع ینعی رلیا رارقیب و برطضم یرلنآ ارارطضاو ارایتخا هلکلیا

 كروب موع هدالوا ۶ رقف.فل وم ردهدنس هباثم مودعم یراضن و تفاطلو نسح كران آ

 تیاعروماقها هدا لاک هدانا لواو هنلاصحاو ذخا ندهدناساو تمه هنسهنفاحم
 تا رقف و ردشلنا تراشاو داشرا هکلیا تقد و ناعما هنفاقدو ازم و تاکنو

 هسآو یواح یی هیلبیخ و هبنکم ؛راعتساو عیص رتو هفلابمو هلاقمو ما زنا هرونزم
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 راه زا نکیا .رول وا (rt یرهحار و ارطم راکڪچ هلرببس روي روند هروب

 ( علوتت ) ردا ماعا یتغیدل وا جاتحم هوار ندح راخ هلفلوا يييبط یحاور كتل

 دمایسسا هدارو ردلبقتیه ردهتسانعم قلوا صی رح نوکشود هب هنن رب رکن دعل و

 ) و اس ناجا ROA ور ) حاورإلا ( رد دام قلوا نوکشود

 كتصغ ( نصغالا ) ردل وهم ع راضع ردهنسانعم كليا ثاهابمو رغف هکند وه ز

 راهظا ردعزاضم ردندنباپ لاعفا هکندعالطا ( ملطی ) رونبد هلاد هزات هک ردیعج
 (ملطلا) رد هتسانعم كمرولب یشع ادتا نالوا هدنل بم کچچ كلامو رد هتسانعم

 دار ندر روید هیاسنا در ۱ روند هنکعج تام + 4ا هج وتفم یاط

 ناو ] ردرابع ندنج اغا ١ام رخ قلطم رش برعلا نيب اریز رديجاغا ام رخ ةصاخ

 ندنفرش ثیدح [ یهام یوربحا نمولا لال ایناو اهفرو طقسيالةرجشا رج نم
 ندءالح ولح ردعجار هام .یربعض ( هولح ) یدلروپ ناب هلیرابع ةللا یهوالا
 ردهتسانعم مالک و قطن هدنزو لرقم ( يطلا) ردهنتیانعم .كلنا رهاظهکر دلبقش
 ند عولط هکردیمج كره ( راصمالا ) ردلعاف ةغلابم ند رع ( راعسلا )
 هنزخشو محشر و بشان و اب نسحت هروب زم تارقف روند هفیطل تقو هجمدقم
 مالک موهنم ردح رمت هتسراو یرلقدلوا یوتحم ینعیانص عملتو قاقشا دانو
 ثارابع نالوا رظنعشوخ و بیط یک كچ كنبرافیلأت نالوا هدنسهباثم نابایخ لوا

 لادا و تتعر و ليم نالوا ENE تا لطاوه ثویع ردش ره ندن رتا راظن

 .بویلوا ی رعت كنه راع هیوداو ح ایر هدهنس دنیا تیاصا لالحا 9 ربق و و

 .لخدم كراهشا حاشو البا غامد تیطرو ماعتنسا و قاتنتسا كحاورا یا

 یتسانم در ینسهراو هردو یک هیلیا رخافت راناسل هلیسیدنک نامه بویلوا

 ناه قرهیل وا لحد د رھ“ بتق و و یک هدا راهظا رش یالعو تاداس قر هیل وا

 هلأ 1 لاحرلا ها وفا نم مولعلا اوذخ 1 نالوا راتعم دم ولع هدد رقف و ردشل وا

 هقار وا و ی نیستحح ارم هنباورا و طض و ذخا ندهدناهح ها وفاو هاش هتسا

 هک تالوتقتم اص وصخ ردلک دنخ ینیدلوا تراشا هکلیا طبر مدعللاصعسا "هلیسو

 هلی الیتسا شرح و فضحت ردمولع نالوا قلعتم هربسفت و ثیدح و تل ع

 اعلع قاروا طلا نع ناصت ) ردندلاوحا ةبحاو تعحارم هنایرا لاح همی

 مال ةغالب فطل نم تلعحا هراجشا ۳ ی طوقسلا نع عف زنی و تلعْسا

 نصغلا بلتساام مای نسح نهو اصلا هطخام اه دعح لحر شالا عورف جحطفیام

 عراضم ردهتسانعمقلفاص هکندنوص ( ناصت ) ( ییاوا ءاش ابا رطضا قلقف هتفاشر

 بو رو ندنروک قرهیگ او قرهیلفو یرب ینیدصب هدننزو طبر (طبنا) ردل وهج
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 انتعا و ماها ہلاصھشا نامه و تباعر او اغاو قیوشت تداغب هتل

 یک فقاو هدعاد و هی هل وارب رفس رول نه ۳ ارب ز رد لا اعاو صا ییا

 هبهضافتساو هدافتسا هبئرم نکم هسیا لاحهن كر هديا مرکتو مییشت یآ زدشنوا

 ی ی لبفو ردم او مها قوا 2 تم و يلب یس

 هښو هنغدل وا یناج نک هرزوآ ی خب دح ile] دمک او راک یاشنم كموقرم

 ادب واشا دنشدل وآ ,E هب هب دم ناو 1 رش و>ح ۳۱۷ ی ریبعت عاد ولا

 ردل وقلم ندش رش دیس هم ط وپسا 1

 مع كلم طسو رد یو تفایا رسا 32 ا ار ر

 ما ۳ نرد دام ایضو و ف مرج. * فص ترثک ر ,ازا لاوز مور رد تفای

 را ر و ماهسلا و تیذاتوسیذم نالوا نویصم هد راه 1 كلذک هدءروک ذم ۰ رقفو

 با رثا هاب موقلا لات مویلا لاو ۱ رد رلم ولعم عید لها یا هوح و راو

 قرح هدنس هلک ( مویلا ) (. طوفحلا حول ممنالممج ةطاح اولعجو ظوظلاو

 رد هسساپ هدنس هک ( A ( ردیضام ندلیت ) Jk ( ردل و هب یروصح دهع فب رعت

 هصد ردیعج كلی ) ظ وظحا ( ردیعج كياهب ره ) تارا ) ردعحار هنر ربع

 رد هنسانعم صااخو 5 هلا رهصف "را هم یاح ) ةطاجلا ( رد هنسانعم بیصت و

 هطقن ناث وا رهبعت اد وس رد هنسانعم بلقلا 7 هبح هلیمض 1 لیح ) نالا (

 دخولا ) دةتسافما ریفص 4ا هح وتفه مال ( حوللا ) ردهدنل "ربم هدد مدره "

 هرو نع هرقفو رد رعشم ۱ ریبعتو و ردکع د صااخ شقل وا ظفح ندل زلتخا

 بتا رم چ هلییبس هرو زم 7 تغل لها ردق هتفووت مالک موهفم ردیمضتم نی

 فاح ینعب یتظوفحم حول كموقرع رعو بولوا لئا هبهيسج دنوظحو ههطع
 هلتم وادم ترفو و تس زالم ترثک ینعب رلیدلیا بلق یاد وس می یار هط وضم

 ی هغلابم ر رشو ر ایدلیا ساق ی رلیلق هک ایوک بودا شش هن رار طاخ هفیح

 لزاما كلترهز نم حافو ) ر دجرا ندن رب وصت فاضم فذح هلفلوا لتشم

 یهزتو حایرلاال حاو رالاهب عل وتنام لطا وهلا ث ویفلا بوص هاطخا ناو

 ( راعسالاال راه-لا قطنلا هولج و رشلاال شیلا ةعلط ملطبو نصغعالاال نسلالاهب

 ( ره زا ) ردیضام رد هنسانعم قق وق هح ار لزوک هک ندح وف ( حاف )
 هک ردیعج كن هلیجخ ( لئلا ) روند هکڪج هکرد هرهز مج هدشنزو ره
 هدنږیک ر( هاطخا ناو ) رونلوا رببعت نابایخ رود هغاج اعا قیص یدازوا نوزوا

 رد هنسانعم تباصا مدع ردیضام ندنسهدام ءاطحخا ی تا رد هیلص و نا

 هک ردیعج . كئیغ (تویفلا ) ردهتنساتعم لور لا هر ا ( بوضاآ ]
 لقناغاص قرار لا رظق یریا ردیعج كنطاه ( لطاوهلا ) رود رومي
 سس حب س ر
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 ناهدطیس رحم رولز تد و ردینبم هنغب دل وا هدو حابض راک ا یرلم کو

 توقو بولوا هیصسرو هيلو هبنکم ةراعتسا هدروک ذم تيب و هدالوا :رقفو"

 لبق مهو عادولا ةیثث ىلع فقو دقو ما روض ریس و عبطلا قیشعو سفتلا

 تاوطلتا لقتب مرکیو میدوتلا یدل ةبح ال6 اما زتلاو امض یزتعپ ناب ع القالاپ هنر
 هدنسهلک قنتعی ناب یئآ یرک ذا رديت لعف"یسهلک ( ردجا ام ) ( عییشتلا لاح
 ( وه ) ردهض زنعم "هلج ییکرت ( سفنلا بيح وهو ) ردیقلعتم كن فرظ نالوا
 عبطلا قیشع رد هنيرلانعم قوشعمو بوبحم ( قیشعو بیبح ) ردعجار هناسل یریض
 ردکعد بحاصم هدننزو رس ( ربع ) ردکعد ردیعیبط یتبحم هنباخا هیلس قاوذا

 فاطلو بدا عاونا دارم ردکعد تعاج ( ملا ) روشد هرطاخ ( ریض )

 ( فقو ) ردکعد هفلتحم تاعاج ندیا تبحاصمو تمداتم ها رو رله یانصا و

 3 ها او ن یادی ) ردیضاع رودتسانعم قمراوطا هکندفوقو
 هدنسانف مقاو هدتهج ماش كنهرونم ةتیدم عادولا دو رونق هلو شقو برص

 هتندم لها نکردیک هبا سد هيلع هللا للص مرکا لوسر ترشح هک رد هبقعرب

 یدا رلردا عادو هدار وا.یرکسع یرلیدنک هدنلاسرا کف دلم ریو یرلیدنک

 دضق هکندنسهدام مه یسهک ( مه ( رریطنم یتفاطا روک ذم ریبعت هداروب هلتهح و

 ردکعد بوسنم هنناچ هلبق هلا هروسکم ف6 ( لق ) ردیضام ردهنسانعم ماقهاو

 یزنکا صیصخ یلبقو روند هیاصم رومی نرم ردعجار هناسل یریعض ( هلم )

 كنءهزمه ( عالقالا ) ردینبم هتفیدلوا یلرومتب باصم ندا روهظ ندنتهج بونح
 قلراص هنوی هک ندقانتعا قنتعی ردهنسانع قلخ ۲ بولیریص باه” رسک

 ردیعج كييبح ( هبحالا ) ردقجوق دارم ندما "رنلاو مض ردعراضم رد هتسانعم

 ندمارک ا ( مرکی ) ردهنسانعم كايا عادو ( عيدوتلا ) ردهتسانعم دنع ( یدل )

 روند هعد آ هکردیعج كنهوطخ ( تاوطلتا ) ردلوهجم عراضم ندع رکت دوخاب

 ردهنسانعم كك یرهدنوک ید آرب ( مییشتلا ) رونید هزیا هکردیعج كرتا ( راثالا )
 باحاو قوشعم كعبطو ییوبم كن هدناذ بع ناس وبشا مالک موهقم

 هلکلبا دصقو مزع هلاقتاو تلحر هکوب لاح بولوا یرطاخ مدن كفئاطاو بدا
 بول ريص ندفارطاو قافآ یسیلبق باصمو فقاو نوجا عیدوت هدعادولا ةينئالاح

 هشوغ ۲ یک بابحا یافدصا هدنتقو عادو هموقرم تغل ردقمشم هغلوا فرطرب

 هدنلا مییتو قبال بع هغلوا فسانمو رثأتم ندتقارفو هقلراص هننویب بوکچ

 هلی رط ليثبت هد لهرقفوب ردقعسم یهز همارکاو رازعا تاوطخ لقن مصبقع
 سن ساک ی. ی. سس سوم س
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 كليا یدجا ع رش نکعو ج.وزو ید ند تیوق هشیه هدقدنل وا قیقد هرو زم

 هدنتاج ژیاکو هدوسا هدنتفار ةباس ریز وشا نالوا یدصقمو بلطم هدع

 د واج مایقلا مو یا رد هدم تلود قيقا هک هینامع هيلع تلود نغیدلوا هدونغ

 دق.فد ینح هلوا نومأم نداکتاو 2 او نوصم ندبالقاو سا ردناو مادتسم و

 ردح ولت هتسراو لو ۱ مجملتدوخ ای ساقا هد دم وق رم 5 رقفو ردانش ور هب اسانش

 هاب بار یوس تص ةداعسلا و قیعبال هایت روم ح را دنا ال نیکو )

 ( ال فیکو ( نادرا جا صين ۳ + نا ر ك دان نم زا نیت , ادا * قشعبال

 / ا هب وسام ةروک دملا فاص والا هدر هشرشلا دغللا هذه ناوکتال فک و ییکرت

 ویسا ی رد هدن ری دقن هتنسو هبا f هتعد رش ءاقس دیفاب .مالسلاو الا هيلع ىنلا

 كتتسو تاتک و یعبرش و بوم هند و ےن هف وص وم یب ع تل

 ( ج رالا ) )هوا هدنل وق ( دحاسفلاو ) ۰ لوا قابو ماد هلی سس اش و زد

 بابت ردعحار هرچا تزود ی ریمض ) های ) روند هرطع ویشوخ ك رام

 ردهنسانعم قعاویص بیط هب هنسن رب دلتا هک ندنظفل ق قب( قبعیال | ردیەج كنو

 ه ریپ یربیعض ) هباب ( ردك د ا هللا هحوتفم داض ) بصلا ( ردیفنم لا

 دارم هداروت رد هنساتعم لغلسفت ردیضام ندو FS ) سقيا ] ردعحار

 | سلجم یدان رد هنانجلاع لوسر بانح باطخ هدنظفل ( كدا ) ردیسابو كنەحتار
 ردکع د هبط هحار ( ناصر ) ردمو س یداو هد هن ضعت ردد اخو

 ردهنتسانعم قعوط یربزغ ولی او دوم ام نا !
Jهنکن كىو هل كنار ندرورد لدار عج ) نادرالا ( روند هکلموک ) صیقلا  

 هبیوب ترضح هلا رو رم فصو هلوکهن هي رع تول وبشا مالک موهفم روشد
 نوا توغمو بولطم هدندنع هلج و قاب یدل وا هقدلوا قاب یعیمشو بوسنم

 هصیصخ هتغل و تداعسو تعاصف ارز رد راکرذ یراتعاو ءاشو تدسن هلا

 زاوا هدوس هب یربغ ند وب بوت هک رد رطع وبسوخرب تح اسف هک. رک ردو

 فوم زلوا هدوب رادو لئام هیادعام ندیوفطصم باپ بارت هکردقشاعرب تداعسو

 هلغا وا یراط ناجه و دجح و ات را یوب فصو هنس اقشا بلق تم وح رم

 یی وبشا بولوا هحوتم هننرلفیشا فرط هلیلاقو بلق ندناذشاو قوش طرف

 هش اررب ندن رلفدنم سا د رکشرش بانح هللا لوسرا ۳ ردشلیا داشناو داربا

 د رقم صیق هلغلوا یشتنم هراظطقا و قا لاحرد هدک دلیا بوہهو سانت هبط

 هدنروهظ كردو هصقر ی رولوا مه وتمو ج رأاتم ریکناهح رطع. ندنماک |

 نالوا لیطتتسم هب او قرثو هکلم وک ییسهطوسم تروص كراواو ۰1 وضا

 تدشس ك راه زاو اور یدییقن ص و: ردشلیا دهن ها م وک یل د آ
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Ê ا راپ ھارا تواقترصص یسدنک لافت هقاذاقب 
 هنن رلفرط نیزک رهمغی و نیبم تأرق اشاح كلا ضغب ههیرع تغل اریز هلوا یدمم

 ااو لشو چچ رد رفزب ناو تاغل هرزوا هی رع قغل وبشاو رولوا یدّوم

 دوخو نداجش ییهیغاس دوخاب ندنآوصش یهیفاس روکذلا فالتخالا ىلع هکر کم رابا"
 ةشدم الا ههرو رم تغلو هلوا نادا صخ نالا ضوع ندمآ وه ی هیقاس

 ۳ اما ا هل اان وو نالوا باح ؛یراوتب ور وتم
 ةیکیا یهموقرم تغل هلکلیا ثاربا تهزنو بیط یناکربو نمایم كنب راهیط ساقنا

 یرلناسلخ اش تحاصف و نسل باحصاو تغالب و اي بابرایک یرقو لبلبنالوا قطا
 تغل لبس تاکرب لواو رلیدلیا عنو مرت هلا نیشناد ناطاو نیکنر تامغت هرزوا

 دکمادام رردا لواسو لوبق نسحو لوادن و قلت ناھ > نار وس ی هم وقر

 راردا یرطم نیل ندباض» حقل عرض بونج خرو هلاما یاصخا فطاعم لاعشداپ

 كلمو دلتا ةرجش ىلع لدو عاق اهرانم عفرنم ةلودب لالظتما ) هک دليا هلاسا و
 هک رد هتساتعم تنل هک وک لالطتسا و ردیهل لوعفم كنلعف لوادح ( لالطتسا ) ( لسال

 9 ی اهراتم ] ردقلوا تارو اد وسا ناخ تکو تیام ریز ارم
 كل هفاسم هکرونید هناشنو تمالع نالوا هدرالوپ هلبا هحوتفم ممرانم ردعجار
 ( لعا ) رد هیبیقعت ءاف هدنسهک ( لعاف ) ردنرابع ند رلیم نالوا بوصنم نوجا
 (دللتاذ رصش لع) ردیضامندتلالد(لد ) ردیضام رد هتسانعمتقلسکوب كي هک ندءهالعا

 هتسانعم ءاشو ماود هلا هم وضم همحم یاخ دلخ زد هد رردقن دانا یش 5 لع

 دوخاب تنح راجا دارم نددلخ : هم سپ رول وا قالطا دلا راد هتنج هلغلوا

 هکندتظفل ءالب ( یلیال) ردداهش هک نالوا بیس هلال كم د وخاي ردابوط ة ره
 یاضرو پرقو نانج معن دارمو ردیفنم لبقتسم رد هنسانعم كءروج روات اک

 یرلکدلیا لوادنو قلت مایقلا موب ىلا یهروم تغل سان موهفم رداجر ترضح
 بال كلم رفظ داشراو ءاقب :رش لي تل الدو العا ىم العا كنهموق رم تل
 لازال شیاس1 رهظمو لالظتسا هدنرلتلود یابوط ریز كنافطصم ترضح ندا

 تموادع هلغلوا ءرزوا هموقم تغل تنسو باتک ارز ردینبم هنیدیما قلوا

 فصو كەر ون زم تغل لوق الالظتسا دوخاب ردل وئسم قلوا لومأم لئا هلاعامو

 هلا هدو رس فاصوا هی ع تعَل وبشا روک کو ردتلع هنغیدل وا ىصتم هلشاس

 تلود یسلوا لوآدتمو لوبقم مانالا نیو ماودرو قاب مایقلا مو لاو فصتم

 هرشح زورو عقاو هرزوا هروبرم نال هیوفطصم تعیرش یتعی لظتسم هللا هدم
 ردق هنامز ضارقنا هلاعال هلغلوا نیما ندلاوز قرطنو عمالاسآ رینم سم ردق

 موهفم دارطتسا ردمالک الام یتجهلوا ماودلا یسمو قاب مارکالاو زعلاپ مانالا نيب

 ها
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 رد هنسانعم ق٤ راچ بونقوط فیه ردلاعتفا روند هایددٌش و یسا هک نده

 ردیلباقم تداعس هک ردک ات د هلا هح وتنم ةمحم نیش ( ءاقفلا )
 زو هاف ( ةيفاسلا ) ردهتسانعم قلآ ضوع هکردیضام ندضابتعا ( ضاتعا )
 دلیجو هیفاس هلاف هدنیک ردفلت رده هدارو روند هلل نارواص قاربطو
 بولوا هدنراناونع ءاوصم هلا 44 نیس هدنیکو ءاوصت هللا هل یاح هدنیکو ءاوجش
 قفواو برقا نکل ردشلیا عاجرا هضایتعا یرضم ندعفا یتسهصالخ راحراش

 ( اهشو ) رونید هتبرش ذیذلو راوکشوخ هک هلا, همعم نی ردقلوا هیغاس نالوا

 هددنسهیفاف لوا ةرقفوو روت. دهب هصغ ناروط هون هکهدننزو اقش هيج ردقلوا
 ردقلوا ( ءاوعشو ) روند هریغص ربنو هلودح هک هلفاف ردقلوا هیفاس دوخای ردقفوا

 ردشنوم "یضام ندهدافا ( اهندافا ) روند ههعساورثب ناوارف ییوص هک با 44 یاح

 ردیعج كنع هرزوا سايق رمغ دوخاب كنهن ( نمايلا ) رددارم یسانعم اطعا
 ) نجسملا ) روند هغول وص رک لات ( سافنالا ) رده سانعم تکاب

 هر وکم یاط ( هبیط ) ردهنسانعم قلوا روتسو كملءدرپ هکر ردلعاف مسا ندنانهسا
 رد هنسانعم قل وقف شوخو قلشوخو كلكاب ( بیطلا 1 ردیعسا كنهرونم ةنب دم هلا

 نعروتسمو هربق ىف ی کرد ار داری اع ربمغیب دارم لدروئسم هدهرونم هن دم

 "یضام ردهنسانعم رنو یتغت هک ندادش تدش مالسلاو ةولصلا هيلع ردساتلا ماوع
 روم یبظفل كما هدنسهرابع ( قطالا ةيكيا ) ردمحار هتغل یریعض ( اپ ) ردخوم

 رونید هنلاد جاغا ( نتف ) ردرشوق یسهلوقم زورجشو لبلبو یرق دارم یدلیا
 ردلةتسم ندلوادت ( لوادت ) ردکعد كزاو قشمو هدشنزو بیطخ ( بیطا )

 یکیاو تکا هک ندنسهلک ین هلو و هلم یا تښ رد هیتیقوو ءام دکر ا
 روشد هنلی زا رو هدنزو باکس ) لاعشا ( ردثشؤم "یطام رد هنسانعف تكکو

 یراف و ندلب هکردهنساتعم ءادر ردهدنزو رم کردو تفطو ۰۱

 كفطعم فطاعم دوخاب ردتماق دارم هدارو روند هنلاش نویو 4 هطوف نانل وا سلت

 یم ) تص ( رول وا كعد رار تیک | بولیک و ردهدسنزو سل هک رد _یعج 1

 ( بوناا ) ردش وم "یضام ردهنسانعم قعاص قرهیغص یتسهم كند هک ندنظفل

 هروک هراراید و ردیلباقم لامش هک روند هلل نسا ندنتس بونج بطق هدننزو روبص
 ۱ (نزلا ) رود هب هقان لاغاص ولدوس هلا هروسکم مال ( ةعقللا ) ردت هوا لیهلبف
 ردندنلیق ءاملا نیل یفاضا هرم كندعقت روید هاشم ولرومی هللا همومك م

 هد رلء رقفو دلکلدا هییشت ام وا: ناو دوس یونجو هب هقاع لاغاص ین اه ولر وب ,

 هرزواآ لکا هحنو یزاتهتصا اع نیو هيفاد رو هلو هننکم ةراعتساو زاجم

 ! هکرکم ریا توادعو شف هنکرب هبهضیش تقل شاو مال ووا یدلیا ارج
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 | ندنلنفل سرع هللا هروسکم همه نيغ ( سارغلا ) رووا مسر هدنناونع الفلا
 هزا یک ینیدلوا هتسانعم سوبلم سابل ردهنسانعم سو رفع ردد رفم دوخای ردعج

 EL 2 هکردعراضم ندطقاست ( طقاس ) روند هحاعا شلکید

 یاف ( نانفلا ) روشد هتحوا كنلاد كحاغا رد عج كنهذع هلاک ( تایذعلا )

 ٠ حج هللا هروسکم ةثلتم یا ( رام ) رونید هنلاد كحاغا ردنتف عج هللا هروسکم

 رد هیئیق ون هام هدننیکرت ) تشفناام ) رد هتسانعم تغل ( ناسللا ( روند هه ويم رد

 ( ةمداصلا ) ردیضام ردهنسانعم قعوروقو قففاص هکندنسهلک ءاقنا ( تقلا ) "

 یاه ( جوملا ) ردهنتسانعم كك یثاب نایو قعراپو قعشقوط هدشنزو ةلعافم
 روند هراکزور ددش ندا عقو علق یراجشاو توی هکر دیعج ءاجوه هلا هم وعم
 كفوص وم ردهنسانعم ددش هک ردیعج كنظفل عز هدننزو لسالس ( ع زاعزلا )
 ردل زا هرزوا هی رع تغلاربز ردهظع نارق ( باتکلا ) رددنل رق یتفاضا هتفص
 ند ع موق جد یرلتسضح لسو هيلع هلا لص مرکا ریمغی نع ) ینلاةلود (

 یر هناربمغی تکوش هلغاوا دراو هرزوا یب رع نال یتعب مشو ےک ییرع ٹوعبم

 ِ اسارو مزلیالام ما رتلا هدن لهرقف اسا عو اسأر رلوا یضقنم ب ناسل هلترسانم
 بم

۱ 
2 

1 . 

 و .bS تا راعتسا نالوا هد رقف رهو بول وا هلاقم نسح هد مهرخآ نعو ۱

 هجو هچرک مالک موېفم ردم ندراعشا قاقتشا سانجو قابطو هیهشرتو
 3 ندراقدنا وا ضاعاو حج رطو ضا او ء!اصقنا 2: ابراو كرو نم ۴ هرزوا دو سه

 ندا بوبهو فصع یک هدیدش حاد یابرا كموقم م نکل یدنلوا یوکش ثب

 هدم وپ یارک | واک دره نامز ثداوحو ضرقنمو فلت هیلکلاب ندباصمو بئاون
 یضقنم املا نامعا و ءاغلب نالوا هدنل رم لاد ولقارەي هددسا شا ناشی رو

 | زلوا یبتنم هغلوا طفاسنم جلاب هي رع تغل راما ندنرلحوا هنسلا ناصغاو بويعا
 | ندنسهمداصم تایلبو ثداوح نالوا هدنسهباثم هدیدش حایر روب زم لع هکمادام

 ۱ هقدل وا یقگو طفصم بونروق هلشسانم نزک رعمغیب تلودو نبم نارق تکوش
 ۱ نایحا ردقن ره دافلوا یرلتنل مرک لوسرو مظع نآرق تغل رع وبشا مالک هصالخ

۱ 
۱ 
٠ 

۱ ww وو 

 نيبم ند یایحا هد هسرولوا ضراع تلقو روتف هنبابرا و ی ضم#
 ضرقنم مدقا ندتمایف موب هاش لج راک درو رپ ترضح نوعا نیتم عرش یارحاو

 الا هشرمشا دغللا هذه ونشي الو ) ردکح هیلیا را مماو ءاشا دهرشح زور بویلیا
 نمایم ادافا ءاوح“ ا نم ةيفاسلا ضاتعانمالا الع رادخمالو ءاقشلا میر هب تفاتهانم ۱

 موقلااهلوادت اطر ناسللاناف ىلع ق طلا ةيكيا اب تدشف اط دبيطب نجسملا سافنا
 ند» ءانش ( ونسشیال ) ( نرم هعقل بوتللا ترمو نصغ فطاعم لاعشلا تنئام
 فاشها ردیضام ندفاترها ( فاتها )ردهنسانعم توادع و ضغب هأتش ردیفنم لبقتسم

 رم

 کن دفیه
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 رد هنسانعم كمما هتدش لپ هدننزو فصر ( فصملا ) ردع راضم رد هتسانعم كم رو

 ندنایلبو ثداوح هداروب روند هاب یماو دیدش هکردیعح كنهح راپ ( حراوملا )

 لها دانم روښد هنر دنقآوض عساو ردعج ندنظف) ےب | ( عطإبالا ( ردهبانک

 هلیمح و هیس رو دنکمو دیلی هراعتسا ردر و نم ۲ دارم ندتسو رد ر ول نم ع

 د هدنح رش حج اتفم كشرش دس نکد رد وصبم هرز وا تیف رظ یسک اللص

 دحلا هيلصا هنس رب اریز رد هنسانعم ایک رد وصام هرزوا تب ردصم هروک هتکندلیا

 یتغل ےک زدطقاس هدههه بلاغ یس ره كنسهلک اسار رولوا ذوخأم لک هسنلوا
 تیردصم یک الصا هدییکرت یسهک اسأرو رلردا لامعتسا هزمهالپ راثآ هکهرزوا
 لک یدو یدلیا ناب هب وکو هدحاتفم هزیش اهل ماصع هک وتب رد وصتم هرزوا

 تك .اصا یادعنا كتاب ردهدنل رام لصا هد ناز هدناویح ارز ند اعف

 نىققع ضعي و رول وا هم ادعن | تاپ یادعزا هدکنا وی ۳3 یییدل وا هلیم | دعنا

 برش ندنآ نام توقو یون اریز ردیلصا یسأر كلا هک ردلوقتم ندهیفوص
 هنغ دل وا زیاح كیاسنا ید یلاع تاب یدو عضو كنیلصم قح ردنا بذحو

 ردیعج كد وع ( داوعالا ۱ رد هنسانعم قلیوص قاریپ ندخأفا ردموزرم لبفتس»

 قفلفاربب ج اغا قاريا ردلسعاف مسا ندقا ربا ( ذق رولا ) رددارم خاش هدارو

 ویسا ردعحار هداوعا یریعض ) اه رخآ نع ۱ رد تفص كنظفا داوعالا رد هتتسانعم ۱

 جاش هک رددیفم یایتساو لوش هکر دکع د الکی و اها یو اه رخآ نع

 ثف و ذحم ردصم مهرخآ نع هکر لپ دید هدنتشوه نابعغ مه رخآ نع او رگ و كفاشک بحاص

 || ردنرابع ندیاعیتساو لومش مالکون ردهدن یدقت مه رخآ نعارداص ازگاورع رد فص
 هددخاو یطویسو ازدا اضتقا یرودص ندلوا الوا هدفدلوا رداص ندرخآزگ ارز َ

 یاطخ هدنح رش یمهجاید ناعم یصتحمو یدد ردهدن رب دقت مه رخآ لا ممل وا نع 1

 نالوا لخاد اکاو ردهیلصو نا هدنسهلک ( توذاناو ) ردشلیا عابشا ییکرتو ||
 فوطعم هدارو ردا فطع ههردقم ٌهبساتتم "رلج رد هفطاع شک الادنع قرحواو

 ریدقت ینقشی ۸ نا هدنلوق یتعُش ناو همرک | هکهتن .ردهبیکر تو ذب ۸ نا ږدقم هيلع
 هد هیفاکلا ىلع ماصع حرش ىليصقت ردهیضارتعا دوخاي هیلاح واو ضعبلادنعو رثیدلیا

 عج ( یلایللا ) ردهنسانعم قعروقو قمردلوص یاب هکندٌاوذا ( توذا ) ردنوثم
 یلایلو مایا دارمو ردهدنریدقن یایللا تاکرح ردهدرم هرزوا سایق ربغ ءایرد لیل |
 هدیلایل هحدافم لیولل قحا لیلا ثداوح رکا ردهانک ندنامز قلطم کک ۲
 رول وا هحو هد هیلغت هلغل وا مدقم ندنم و لاله "دلیل و یدلل وا بلغت هلغل وا ثداح ۱

 زهشلا نم تلجت "ةلیا نرممل باتکلا مت الش دروتنلوا تیاعر هليل هدر" قح |
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 بحاص هکردیمج كنظفل وذ یوذ ردعحار هتفل یریض ( اوڏ ) ردهانکندکعذ
 .اخا رد وم یضام ندننسهک احا هوو همم یا ( تنخآ ) ردهنسانعف
 هد هد ضعب رول وا یراع یعهلج هداروب رد هن را نعم هالئسا و داسفاو كالها

 لابقاو هحو رولوا یطام ندنسهدام ءاحا هفلوا موسرم هلیا هلبهم یاحو نو

 رظنم نسحو تمعن ءدننزو هراظن هليا همه* داض و نوت ( ةراضنلا ) هنسانعم
 هراطن یربعض ( ابیوذت ) روند هکلرید هليا هحوتفم نبع ( شیعلا ) ردهنشانعم
 هد مددو قمردلوص یاب هوذن ردع راضم نده وذن هلیعص كات ( یوذت ) ردعحار

 ( هلال ) رد هب هض راع راود نارود یک (.یتح ) ) رد هنساتعم قاق

 فر تتتسمک ( موبلا ) ردهحار هتل یر اهل زد هینیفا دال ال هدر
 ۱ ندهسارد ( سراد ۱ رد هبانک ندنامز مو ردلاد هب یروضح دهع فد رعت

 نالق قاب كن هناخ هبارخ ههنیتحهف ( للطلا ) ردهتسانعم "یراق یحوقوا ردلعاف
 هلي كريم ) بواعملا ( رديعج كەس ردم را صف نیم ) سرادملا ) روند هنب را

 ندایف وندغاط وشرق هدفدل عاج هدننزو ادا ( یدص ) رد هتسانعم یحرب و باوح

 هليا هحوتفم ةه ( مالعالا ) روند هنوص نالوا سکعنم ندنسهلوقم دنکو
 روند هان شاقی ردندسورد هکردیمح كتهسراد ( سراودلا ) ردکعد تامالع
 هیشهال وا و ردنعضمیب هيحش رتو هیلیخم و هنکم ةراعتسا یرلهرقف ةريقعلا حفرت لزت م

 قاقتشاتعنصو ف رع سانج هديب تردقو ردقو ردنکع هدقلوا هیشرصت هلینابنا

 موهفم ردمولعم سانح و تاراعتسا نالوانوعضم هدنسهرقف ةراضت ىلع تنخا و ردراو

 قزاوآ اعاد ردن رابع ندنابراولها هک یسهد ص یاب رج كن هفیرش تفل وبشاو مالک

 یرلتردق ردنبانک ند اصعقو ءاغلب نالوا فو رعمو احق هک رش وقنالو| قوط تاذ و دنلب

 ر س رقن و ر رحم عز ندکلیا دنسملاع ع وص یرلن اتساد و لوق فانصاو نالا عاونارذق

 بئاصمو هين وک تئاوت ینیاحصا نان وا ر كد ردق ره رد رللک د اخ ندهعاشاو یشن ها

 یتراضنو -توارط كن رایناکدن زو شيع ضایرو باعیتساو هطاحا راداما راد هب رهد

 یتغل 3 هدماکنه و تح .دهسیدلیا كالهاو داسفاو هدمررو فیفح هجان رص رص

 تامالع شاوا ناریو هللاوسو ندا تأرق یربغ ندنراثآ كراهسردم هیارخ

 ندل كسا ردقوب نریو باوج یریغ ندادص هدوپب ندا ععس عرق هدنراقلارآ

 فصع یف ح وصت نکل و ( ردراشا هنضا رقبا هد هج رد تبان كنايراو ضارعا

 اهرخا نع ةقروملا داوعالا بلتست ملو اسآرو الصا عطابالا كالت تبن ح راوبلا كلت
 یرعلا ناسللا رات هثسالا نانف توذع نع طقاستالو اسارغ ىلايللا توذا ناو

 1 مالسلاو : ءولصا | هيلع ىنا ةلودو باتکلا هبسانم ع زامزلا جوه دمداصم تقناام

 قلاب بوی روق تابن هکندحوصت ( حوصت) ) ردک اردتسا ندقباس مالک ( نکل )



 و ەە گن شم `
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 ادق ثیدلا اذه یمسیم * "اش دج ناک مدقلا كاذ نا

 * ردشاس موهفم رایعمه شب وپسا ثنس دنفا هلا دبع فاصو موح س هدن وجضم و و

 x ماد زه دقن ردهدیع» هلکاخ كحم * یراتآ ردق الصا هدنصع كفراع زل

 بتکلا نب نم یرهولحا بانک تضصتخا و ) ردفاشعاو دسح اضح یبس كبوو

 هرابنش او هلوادتل ةحضافلا طالغالاو ةصاولا ماهوالا نم ابلاغ ىفام عم ةيوغللا

 ندصاصتخا ( تصصتخا ) ( هصوصن و هلوق ىلع نیسردلا داقعاو هصوصم
 ردعحار ههوفل بتک یرببض ( املا ) ردهتسانغم راشخا هدارو رد کت "یضام

 رد هنسانعم ه رهاظ ( ةعضاولا ) ردهنسانعم اطخ و وهس ردیعج كمهو ( ماهوالا )
 یج دا یاوسرو روید همدآ یاوشر ( ةعضافلا ) ردیعح كطاغ ( طالغالا )

 رونبد هکم رک هلا ندلا لواد ردعحار ه یرهوح فا ی ریعض ( هلوادت) ) ردکعد

 لونقنم ردیمج تق ( لو قلا )روند :لذاتسا شا نا کک
 كصن ( صوصتلا ) ردلاوقا یکیدلیا لقن ندابرع برعو ندناقث دارم رد هنسانعم
 بک راس مالک موهفم ردنرابع ندمالک نایاوا لمح هاتن هقشب هکر دیعج

 یییرهوح حاحت نب نکیا راو هعضاف طالغاو هعضاو ماهزا هدنرنک | كنه وغل

 یراهشا و لوادت هصاخ سانلا نب مکیالیا رابتخاو صاصتخا با هشفاتمو تا

 هعضافو هعطاو ردینیم هنفیدل وایراتعاودامعا هنص وصن و لوقن تو یسردمو

 ةريقعلا عفرت لز ۸ یتلا ةفيرشلا هلا هذه و ) ردم ولعم یتعنص قحال سانح هدي

 ىلع رتاودلا تداد ناو ابنالا نوتف ةردقلا ردق اهقوط تاذ غ وصت و اراب ةديغ

 للطلا یوس سراد موبلا اهلال یتح ابیوذت مهشيع ضایر ةراضن ىلع تنخاو اموذ
 ندعفر ( عفرت ) ( سراودلا [-همالعا نیبام یدصلا الا بواجم اهلالو سرادلا ف

 ) ةد رغلا ( رد هنسانعف ٽ وص ا هح وفم نيع ) ةرمقعلا ( ناوم ا

 شوق لاغن هکرد هغلابو ندنسهدام درغ لک كنهددشم ءار و همه نیع
 یاب ( ناب ) روید هثوق ندا تاخن شوخ تیافب هدیرغ سو رود هکیوا
 دوکنس ردیمسا ج اغا یرکدد یبافا نو یباغا نوقروس هد هلا هدحوم

 لزوک یهنسنرب هک ندغوص ( غوصت ) رولوا نوزومو یهس تیاغب ردندنعاونا
 ردد ام شوق نالوا ولةوط ED ) قوط تاذ ) ردعراضم ردهنسانعم كمزود

 (:ردقلا )ردهنسانعم رادقم هدننزو رد ( ردقلا ) یک كیکو او یرفو نيج رکوک

 ردیعج A هلا هح وتفم هره ) نالالا ۱ رددنسانعم تفاط ها هموم فاق

 ) راودلا ES EA OE PE ( تراد ) روشد هژاوآ نالوا هلا هنو برط

 یدلیا هطاحا بئاصمو ثداوح ندقرط ره ۍیکر راودلا تراد ردیعج كته راد
= 
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 یدل وا بقلم هلا درم هلکعد ید رب نم هلا درب اع اد ردیرصبلا ید زالا ییاّملا دز

 2 واو یزالا نامش وا بولوا دوحو ز کر داما هد رات نوا زویکیا

 زویکیاو ماما هدهیدا نونف بوبا مولعذخا ندنمالع هقبط لواراسو یناتسعسلا
 بضاقم یاعت هللا هجر یدلوا مالسلا راد مزاع هد دادغب هدنخش را یا ناتو

 ردقتافو لضاف باتکرب قیاطم هتساعسم یا هکخیلأت مان لماکاصوصحخ هضورو
 مسا ندقاقحا ( قحم) ردهیضارتعا "هج (قحا لئاقلا وهو ) ردندنسهلیلج را آ
 ییکرت ( دهعلا مدقل سیل ) ردکعد یجلیا كاردا انیشو یجلیوس قح ردلعاف
 جارو دياز ردعراضم ندلصق ( لضف ) ردهنسانعم نامز دهع رديلوق لوقم

 عراضم ندلیضات هلغلوا طوبصم هللا داض دیدشت هد هه ضعب ردکعد رولوا

 ندةلايف و هلویف هلاف ( لئافلا ) ردجار هال ها هلیسهلاقم مضت دولوا لوهج

 هروسکم "لیا (ناندلا )رونید همدآ دشرا فیفخو یأرلا فیعض ردلعاف مسا

 عراضم ندماضتها ( مت ) دوشد هغلوا بیرق ییامز و هزا هتسن رب هلا

 ند هباصا ( بيصملا ) ردهنسانعم كليا صیقنن ینقح كمدآربو كلا اظ هکردلوهج

 لوعفمیسهک (لک ) ردل وهجع راضمنداطعا ( یطعب ) ردیلباقم یطخم ردلعاف عسا
 ندقاقڪسا نعسبی ردیات لوعفمام هدنس هلک ( قعسیام ) ردلعاف با هکردیلوا
 درا نم هحوتسیام هبیصمو یآرلا لئاف نم لک یلوق قعسیام لک ردمولعم ع راضم
 یمای نوحا قعشراپ قوا ن هکلب و دکعد حدلاو مذلاو لوبقناو

 ةعطق كماع وہا مسلیا ناسل لاعا نوعا راخفاو ناعما ىنعي مسروق بویلش ربک
 نالوا قحال هرلندا سفن هک زو مدردا داشنا هلاهابمو وهز نابز یتسهم وقرم

 تيب كنايلس نب دجا هالعلا وبا نابعلا ةرعم بيدا سلبا زارنحا ندتحابق و بيع

 ِض ندم سابعلا وا نالوا بداو وع ماما نب نکل مدردا لث هل رون زم
 سیل وبشا کیدلیا ت ,هدنناتک مان لماک ردبیصمو قغ یسدنک هاد ق لد را

 3 یدافم كموقرم مالک مدیا رید یتمالک هرخآ ىلا لضافلا لضفی دهعلا مدقل
 ردناسکی یسهلج كنامز ارز ردقوب تیزمو لطف هد ی او مذقت كیامز

 ییابش كنتسیدنک دوخاب یرخأت كنامز هنالوا بیصم هدنلقن و دقنو یأر سپ
 راکنا و مک هدندنع یفاصنا باپرا قح و زلبا ثا ڕا نامسخو صقنو حدق

 نالوا یطخو دساف یمهف و یأآرو هوا رازآ و جد هلتسو رظ هنس دنک هلغفلوا

 نامه هلکلیا ثاریا عفن و لاکو حدم یتخوخش دوخای ینامز مدقن هد هسک
 ندیطحم و تیصم لاح رم فو ا جرو لیصش هتلیضف لها هل تهج نامز مد

 ناما نولوش ) رونلوا اطعا حدقو حدم و درو لوبق ینیدلوا قسم هنر ره
 ددشلیا ت یایا ویسا هدرو نم نوعضم 3 ره ) داسف ہھو نام لا دیفام و داسف هل

 لق
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 | (فیععتاا) رد هنسانعم كلا ۱ دانسا هک ردا وه ع راضم ندنظفل یمن ( ىف 2 ) ردهنساتعم
 تست هک ندنظفل وزع (یرعی) رد هنسانعم كليا فی ی د| ره یانعم هلا رمیغت ی ەکر

 ییس هه موئشم الثم ندهنسانعم لیدبت ( فر ها | ( رد) و هم ع رام رد هنس انعم كلا

 یرهوج هک هبایشاو روما ضب هدسوماق وبشا نب دعب موهفم یک كلبا موشیم
 و مدلیا نامشاو هی (یدیشلفآ :باکتراو دولس ها

 طح ندنرابتعاو ردقو عیظفتو ریبشو بویلبا مینشتو نعط هنسیدنک هلم

 بلط ینتعفنم باولو رجاو یروهظ باوصو حالص هکلب هدلاح مکیدلیا لی زتو
 نوجا سارتحاو زارتحا ندقنلوا تسن هفرمو طاغو دانسأ هفت و ساقلاو
 ردمولعم ینیدلوا یرلتعنص عیصرتو مزلپ الام موزا هدنرلهرقف احاضیتسا لپو مدلیا
 ولو سول ن بیح یاطلا تب تذشنآ ال سوقا راتآ لاضتلل تمرول یا لع 5
 دا نایاس ی دج لوق تافل ا هل هسفن یک ملا قحب ام شخ ۳

 سیل قحا لئاقلاوهو لماکلایف دربلا سابعلاوا لاق ج لوقا كلو نامعتلا ةرعم
 ( قعسب ام لک یطعی نکلو بیصاا مضت هنالدخ الو لئافلا لصش دهعلا مدقل

 یا هروسکم نوت ( لاضتلا ) ردهتماتعع تیلط ردن ياق ندبور ( تو )
 یاب هدننزو راثبا هللا هیقوف یا ( راتبالا ) ردهتسانعم قعشراپ قواو قعش | قوا

 قموقوا رعش هک رریلکتم "یضام ندداشنا ( تدشنا ) ردهنسانعم قمروق بویلشیرک

 1 تیبح ) یدلبا دوره ( یاطلا ) ر ده ندنظفل ٿي یسهلک ( قم ) رد هتسانعم

 ندنیتیب رد مام ونا ندیا قبس یرک ذ دارم ردهدننزو سوق ( سوا ) ردهدننزو بیل
 تیشخو ردموزجم لبقتسم ندنیشخ ( شخا ۸ ) ردیسهعطق نانلوا رکذ دارم

 رد هنسانعم ریهطت هیک رب ردلعاف مسا ندهیک زن ( ک زنا ) روند هفوخ نالوا يظعت

 کرد هیلعف یرب رده لوک ییا سش ةيك مو ندةنسانعم تاد سه روا ( هق ]

 الف ] هک ردهیلوق یرب و ردحودم اعرش هجبجوم یسدع رک [ اهاک ز نم مفا دق زر |
 ءارو كنيعو كهم ( :رعلا ) ردمومذمو یمن ههساضتقم یە رک [ مکسفا اوک زا |

 تراقح هدار وب هدننزو نامز ) نامدلا ) رد هنسانعم ماو بیع هايف كنهد دشم

 یرخا دع ص یرعش ر رریلکتم "یضام ندنظف) لث# ( تلخ ( رد دار تحابقو

 رب هدننیب اج هللا بلح ( نانا ةرعم ) ردهنسانعم كابا لثم برضو كلیا تأرق
 ردتب وبشا دارم ندنل وقو ردف و رعم هلکغ د یرعلا ءالعلا ویا موقف ماش رد هبصق

 ردقن ره نب ىنعي * لئاوالا هعطتست ملام تال » هنامز ربخالا تنك ناو یاو *

 قراعمو ریه یرلغدا وا ردتقم كن دقتم نکل هدهسیا مدل وا رخ اته د)نهح نام

 ردهدعاق نوچ ¥ رخآ ندقاشع هلو مامز هسیدلوا * ردراکرد مردق هنایتا |

 ۱ نی. دمج یعا ردسقل كاملا یوم ماما هدننزو د رج ( درملا ( * راکا هم زب رولک

 ۳ لوا "
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 اول وا دیقم یتیردصم یانعم هسر ول وا رک ذ رداصم هل وقم وب هک انک هلته ون |

 ثیداحا و تايآ نالوا لاثم و ردیم رلم كف وم قمالوا قرصتم لعف ی

 لد هدنصوصخ یرلماتلا ردشلیا مسد لصفنم و قّفم ندهدام یرنک | لاثم

 هکر دا دارا هلی اونع مساو ۷6 برج هدامرب | اضع و رو)وا مولعم عین و بعت 7

 ثعشالاو وواو یه ام ردکعد ریما عار ر دوخحا ڭكلح رر دارم

 هاب ربع یهو وه یرلوعفم ساو بفصوو لعاف ساو یک ییدلیا داريا هدنلیذ
 اه الثم ردعحار هب هم وه وم تعاج هک ردبا داربا هل ربع یه اتعب و ردآ ناب ۱

 وهو هدنص رعم ناي یعسا هدرا هدام ضعي و یک لوق یأنه ل ایا یهو هدنسودام

 مسا هلکن [ اضعب و ردردصم مسا دارم E ءارالا مسالاو هدنسهدام
 وهو كلذك رد ترازو باتک تا ج رج E ا ردا هدارا جد

 مسا دوخاب هلعو لعف نالوا لولذم كنلبقام ر 2 ید هدنکیدلبآ کد هیاوتع

 هدنسهدام حر الثم جوو هییع ےسا رونلوا عجار هسع ما د وخاب هنظ ز)

 ردا ثینأت هلبراتعا یربخ یربسخ هدرللح هلو اضعب و یک یلوق ةئیثرلا وهو
 نالوا لولدم كنلبقام ید یربعض یه كلذک یک نیسعلا یهو هدنسمدام مسق

 یهو هدنسهدام بلث الثم رولوا راتعا عجار هتعنصو تفرحو هبهلعفو هتلصخ

 دال ددر قرح دلا "دارا هدرلش رعتو ردعجار هتلصح يتوق دیلا
 یرعیعد ورح بح اص هدنفصو تدحم ر و ردلیلق لقا یسهدارا مونت ردبنیم

 قیض هلا لیحم و قاوبلا هيلع سق و ردکعد ثیدلسا نف ىف فلوم دلم بحاص

 یشاوم ندلام هدهب ع اقلطم و ردنعضم یتسانعم لع ةغلابم هسرونلوا فصو
 رول وا دارم عیرس ندفیفخو هطنحاص وصخ و هریخذ ندماعط و ىم هود اص وصخ

 ريق باوصلا فالخ اذ هلا هجر یرهولبا بکر ءاي ىلع هیف تین ینا م )
 باوصال اعاضیتعا لب هنعاضغو هيلع ءارزاو هلاددت .كلد دصاق الو هيف نعاط

 طلغلا ىلا یرعب وا فیحتلا ىلا ى نا نم | رد نا ویا و

 هداروب ردیضام ندوکر ( و رها و

 ردهتسانعم حدقو مذ AE س ما ندنعط ( نعاطلا ) رد ةنساتعم كولس هلفلكت

Eكليا رمهشت ( دیدلا ) ردنراتشا هیات نالوا مهفنم ندتتسک بن  

 نیغ ( ضغلا ( ا رقحو بییعت هل رک كن, مه ( ءار زالا ) رد هنناتعم

 رد هنسانعم كلا لی نت و طح ندنسهنم و ردت وا زر هلا هحوتفم ةمحت#

 ( حایرتسالا ( ردهتسانع» كلا تاط یر وهظو تی كئيذرب ( حاضیتسال (

 قخروق هاتف ( رذلا ) رد هتسانعم یفقص ( زرحا ۱) ردهتسانعم تتسنا هدناق

 رد هنسانعم

 7 و یناونع مسالاو ردنا 2 هلی اونع ےسالاو لے صد د وخ ات یو دوخت

۱ BOTI 

 ۱ سس —- 
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 ردنراشا هنقفاو كنيلوا نفرح هد هرو نم تاکرح یدریش هل رادیق نیتسسکی وا

 یانعم هسردا دییقت هدنلیذ هددعتم "یناعم هدنداربا ربظن هلیبشت فاک ههدام ربو

 لکلا قو امف و نمف هسیا هدایز و امف هسا ییا انعم رکا و رد رظان هربخا

 هدنلوق هطعتم اک لس فیسلاو هدم یا هطعم هدنباب ءاط الثم ریا دیقت اک
 ردنا مسر هدنن روص انعم قیع مسا ضه و ردريظن هربخا یانعم یظف) هطعتما

 ریدقیوذ هدنضعب كرلن ویو یک ییدلیا مسرهدنرلظفل اهلیخ دو لصافلا لاخد هک دن

 نقض و لا و ریسفت قردلواردصم هلذین ردصم ءامو نا اضعبوروئلوا
 ردصم انعم ر اضع و رددارم كعد ناكل ۱ هکر دنا تل هدننا ونع نوک نا زلثم

 لوق لسللا ةرثكوا هدنسهداف "ینثض الثم ردفص و دارم هک ردنا دارا هدننروص

 هاسم هد رام هم” رو رد دنن اب یتفاضا هف وص وم كتفص هک ردکع د رذکلا لسلا

 سایق هکلب ردلکد هماسم دقیقا ف نکل یدنل وا هشت هج رک ود ردسسع هلا

 قلوا ماس ندنادیقعت و افخ یسهلوقم هيما لا تالالد تفيراعت قحا ردهدعاقو
 رکذ ییانعمرب هنیعپ دوخای ینلعاف مسا كنانعم وب اضعیو ردمولعم ینیدلوا یلوا

 مسا ناشوا رک ذ ریعط ردا عورش هرخآ مالک هلیناونع وهو هدنبقع بویلیا

 دسالا وه و باضرق وهف هدن_سهدام بضرف الثم ردعحار هیانعم دوخاپ هلعاف

 رولوا یرخآ یانعم دس| كباضرق هک ردعجار هباض رق ینا ریض هک یک لوق
 روص رولوا مجار هې لثم لوا هدنوب هکردپا دارا یخد هدنقع هب لثم هحهاکو
 هیات ج نالوا "دلم هدنرببشت داومو ردراغا رخ یا اه 8
 لوا لج قردللوا راتعاو ذخا یسانعم هیات "هل ءادتبا هلرللوا بترم هرزوا
 یرٹکا یربسشت لا ددر فرح یهدام رو ردم زال قوا قیفلتو مظن یسانعم

 د وخ اب هنرت هه یرادیق "رک رطابو رک رگ و ردیا ا اضعب و و هفالتخا 3

 یخ یاثلا نوکس حم كلوا یرادیف a مضلابو و حلاو رشزاسنا هناضق

 ندا باب كنا یدش هلی ا ونع برضلاک الذم و رد راشا هنس هه وق ره

 ح رف یردصمندعبار باب یدیق ح رفک و هنغیدلوا ندنلا باب کات هليل و عنلاکو

 ردراشا سوا هدننزو عع” یردصم ندعیار باب هنن یدیق معکو و هتسلوا هدننزو

 هنانک هاب ریعط ۾ هت ندرت هنتتسکیا هدک دلیا ک ذ قد رم اتش نالوا ین اد قو

A2 ربع دا عج گاو یک یوق نادقرف اهو هدنسهدام دق رو الث  

 عقاو هدنرلن زاونع ةدالولاو ةديل ولا نيب ةديلوو دیص وصللا نيب صلو ةیخوخشلا نيب

 هب ردصم یاب E یا هک رلیسا شلوا قحال کات ءاهو تدسن یاب دراین

 اندک لمعتسم لعف كنب رثک | نکل رد ررد صم هاب چ وا 3

 چ و ةيصوصللا نيب صاخ الثمو ردنا. ةبانك هاب رعض ثنؤم هسیا تت ومو هبا



 تفل هدايز دوخای کیا نوسلوا مسا رک و لعف كرک هکءهدهکرو یک یرخاواو
 تاغل هدعب مدش نازوا نالوا روہثمو حیصف هسروتلوا رکذ نزاوم هلقلوا

 قیطن هترلنزو هدفاسنا مدعو یارمصناو تافصو ءاساو رونلوا عابتا هدناز
 رکذ رکص یسقم ربغو لوا ردصم نالوا سیقم هدقدنلوا داربا رداصمو هشوا

 نهکرب الغم راردیا سایق رارکت یآ هلغفلوا دارا دعم نزو یا هعهاکو روئلوا

 لوا نزو ردهلیعف كنيناو عض كلوا هدیسیکیا هکر دیا نزو هل را هلک درصورفز
 هک ردتراشا هتدنح یا نزوو ردقرصنم رمغ هک ردنراشا هنتیلع كنوزوم هسا

 هتیسا کردیا نزو هلرادلک ناغو ماطقو باصس اضعب كلذك ردهفرصنم ةرکت
 . بودا راتعا هب هیلصا فو رح قحا دهلک هو ردنراشا هنسلوا قبمو هی و

 م دقت هرزوا سیقم ربغ 2 هدکدلیا یدصت هعوجو رد_شمالیا رابتعا ناور

 یهسیقم ندنافص كلذک یک ی یسهک یداو ردنا لاها قبم هتنرپش یهاکو ردبآ

 یرکذ كنثنوم هلیسیریغ دوخای EY ردشملا ع ابا یهسیقم ریغو ےدقت
 تافص هرکسندکدلیا عابتا یعوجو رک ذلوا یرک ذم تافص هععاکو ردا بیقعت

 كب رلاب هنالوا دلنیتعف یک یرادلک ح رفو لبجو ردا عابتا نعوجو رکذ یینوم
 .اعا لوا فرح "هکرح هی رادیق سیکلابو متلابو حفلابو ردآ تراثا هلیظفل اكرعو
 نادرم ظافلا نالوا لاد ههغلایم و رشکت یناوبا ضعب هقتش ندرلنو و ردا

 لولدم هنب یدارم روتلوا نظدعم یرلاتعم هلکلیا رمظتت راصخخ الا لجال هتبرلیئالث
 هيا دیره ردا ادا هلیرابع ادن رم هدرهک | دره ملا دره ال ردیناعم نالوا

 داوم نالوا لاد هرلانعم یسهلوقم بويع و ناولا ضعب كاذک ردنمضتم یربثکت

 رد ربتعع تالولدمو یناعم نالوا ربتععو دیقم هددیفرمص باوا هدنع و ردندلیق و

 یھاکتع تتلایا رب یدارم ندهبصقو ندهنندمو رد رهش قلطم دارم نو بو

 هرغص رهش نکیدتیا قالطا هبصق مزپ یربیعت هیرقو رد رهشنالوا یکللا ةدعاق
 یدارم هدکدلیا تراشا هعج هرکصندکدلیا دارا یریظنو ریست یتغل ربو ردلماش
 | تارما ج تورلاک تاب الب ةزافم ترا الثم ردنیعج كلەموق رم ةرسقم تفل

 هدناونع هعج و ا رصن و ردنایب ییعح كنظفل ترم یدارم هدنرابع تومو

 هلیلوق ثلش و هرکصندکدلیا رک ذ لعف نزو رب الثمو ردرظا هب ینا هسردا دارا

 رگکذ و ردنراشا, هد ورو هداب الت تاکرح كننیع درو رزم لعف هسردنا دیش

 ېد ینکع و ردنراسشا هنعیدلوا رک ذم الیاف بولوا ثنوم كقباس مسا یلوق

 لوا هسردا بیقعت هل وق سنکب وا متیو بودا 53 یمن رب كاذک رد هی وب

 زد ا هتفیدلوا لیلق بیزنلا لع یک و ىع و عياش یعق كلوا :كمما

 نییمضب وات نیتعفب یەک رب ارج رد هس رو ید یرآڌیق صقل و« و لانك
 ا

 نیترمکپوا
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 )ف SSE ردبوج كق ا هرو کم فاق 1 مالقلا ( Rag نیز ۳ مت سولا (

 حأناو باتكلا نيبو صخت هبيسف ىلوق ( صخلتف ) ردلعاف مسا ندنظفل ءافتک |

FD EIروند .هدساف مالک هلا هددشم هالثم یانو همحم نيغ ( ثغلا (  

 ETT چ SH هک یهلک ره موهفم رد هنسانعم ع وفدم ( فورضم ) ۱

 دلی مدیا دا ربا قره وا درک ند طض ےیل وا تویلیا ىد صد هتک چ دلعص و

 ند هنایم هک رکم راد رلطض نبع یرالامها ندطیص س ردح وفم ا فرح

 لوقو خرص مالک نب یتسادعام كوو رلهل وا نی ها داتا عفار ی هعزانم

 هرزوا فرح ید هدلاح مکیدلبا تعانق القا نییزب درج مزدا دقت ها هاو

oكنظفل عضوم و ردیسهضع فیرحو كرت لوا اریز مدل افتک  هلیعضو  
 ۳299 هم 4 رق و د نالوا یگ ر لاد هنب ردلبو فرح ع نال را یک ر نیع هرب

 ییکرت م هدع یرلنوب و مد لیا افتک | هلغمزاپ فرح م هنر فورمو ج هثیرپ

 نیبتم موقرم باتک هرزوا بیرغو فیطل بولسا و بیع قسنوب سپ ردعماچ
 فورصم دساف مالک هلطاب ندرو رم باتک یلاعت هلا ءاش نا و یدلوا فتو

 د ا هاکرد قلوا نماو "اس ندلالتخا هلوقلوا بولوا ع وفدمو

 ردشلیا تاتو عج ید یتیم یهروک ذم فورح فلومو

 حض ومل نبعو فو رعمل مخ * ,E ف ر خر نھ هيفامو

 ىفتلها یتلالادلادلبلو * ةيرةل ءاه مث م محو
 ردمآ ندنسهغیص یعو یدا ع وا هدلصا ردلیعایشا كنیع یەک یک هداروب

 یاو لی یهرو زم هعطق هلت ویشا یطساولا نج.را دبعو ردکعد لیف رزا

 ردشلبا لود î$ یتازومر هل راشا

 یسا امژایو یواو ةراشا * اهژایو واو باوالا رتآ قو

 هدافا هداجا هجورب هلا انا تغالب یارالد ٌهعطق وبا ءابدا یانشآ مر ضعبو |

 ردشانا هدایز ید تراثشار و 31

 ملا فو رعم و نیع ممعض ول * هتفا مر سوماقل اقف ءاعامو

 ملا هل عجو ءاه ممیرق و * ةدلبل لاد حا م جو

 یغیدل وا روظس هعطق وب شا هلیطخ تسد یدنک هدنشماه یس همش كنلومو 3

 ردشایا لق حراش
 لصفلل ءدبلاو باپللاه رخأف * هظفللافشک سوماقناف تمراذا
 لص ال رابشعا نکل و ادبزم 4 Eg ق ربءت ال و

 ردراو یسههصوصحم هقش رط هجا هقسش ندم وق رم بولسا كسوماق وبشاو 17

 لئاوا ردم هرزوا یر اه فورح یطسو تم که يلوا نخ ا 1



 دو و خ  اا

: ۳۸ 

 ءاعلا باب ل قغ راقم ردندل وا E ی رد ام ی تاب 7"

 1 ساب دوخا خفلاب و ندنلشع نزو هک یک یتهدام تکان ندتلیذ نونلا للصف

 لصتو ءالا باب اهم یدارب از PRN نیضام عنام الب و رددر ندنزاد ق مضلابو

 ندننروو طض تالذک لقسم ثنیضام لعف یو ]1 یسهدام تاک" هدنلب ذ یفاکلا

 یسهدام کپ تک ا ردندنات باب 29 شه لعف مسرد ر کد قره وا یراع

 دز وا ازت ردا راتخإ و AEN ليم هپ ا مالک دز وا ن 7 هکلب 3

 دب یضام لعخرب بودا زواح یرلزعف نالوا روهشم و فو رعه نس ۳ ردشع د

 یالو نیع و بولوا هرزوا یزو لعف نالوا نیعلا ح وتفم هک كسلوا فداصم
 نس رب هدنع راضم كن آ نس دل وا ممه عیتلا در ع راصمو یراع ندقلح فو رح

 كل سرلید و نسربد ردندل وا بار ی هدنن زو لعش نیعلا موم كسرلید رکا

 یمالک وب كد ز وا هتشیآ ناس رد IT باب ییعب هدننزو لعش نیعلا نو

 ترد كنسمالوا هدننژو لعق نیعلا موعص لالبقتسم هکربد حج راس ردملع روت ند

 ضعي هرز وا دودش هخ رک ردقل وا قلح فرح هدنعال و نسع ال وا ردراو یینام

 ردهدنس هباثم مودعم هلغا وا فلاح هسایو نکل ردشاوا دراو لاعثا دودعمو نیع»

  ردقلوا نیعلا روسکم یعراضم سايق هدنو یک دعو ردقلوا ءافلا یواو ینث

 یک یری ید ردقلوا ماللا یاب عیار یک لیکی لاک ردقلوا نیعلا یا ثلاث
 هک ردشع د ۲ و ماها ردهر وک هناا عت دمو ظفح لاک هزواجم یلاعفا ریهاشمو

 نا و ردالوا و بسنا نوعا هسدک تقخ یداقتعا نیعلا روسکم هدن روص وب

 هدشزو لعف ع كع هک ی ضام لعف ره هکر دشءد هدننترف میصف هبوتس رد

 كع هدعراضم كن آ هسا لکد دوح وم قلح فرح هدشلالو ینا بولوا دراو

 2 ا ندرخآ اه دتحاو یک Si کو بر برط ردز ماج یسنکو م

aتلقت تلق ردب ریظد كنا واو 2 هدکلش رک تا همك ارب ز ردلک د  

 طیصاا نع ۳ دک هلك لک و ) ردظ ولم تف اعو دا: ها ةا هدلالعا و

 هدیقاف كلذ یوسادو نييلا نم عا زلل اعفار ارابشا هفالخم رهتشا ام الا محفل ايلاف
 لوق نعم ج هد ع ES ایفتکم و اک ب و عتقم رمغ مالکلا رصد

 هتع للاغت هلا اش نا ثغ لک و صخلتف فو رعمو عجلاو ةيرق و دلبو عضوم
 هب هک ریعض ردهنسانعم كليا یراع .ردیضام نددرعت ( انی ع ) ( فورصم
 رص ) ردتراشا هب هب رعت نددیشو طیض نانلوا رک ذ ( كلذ یوسام ) ردعحار

 هیاوا ینهباش هنانکو لالتخاو همش هددنک هکردکع د: رهاظ مالک لوف ( مالکلا

 ردهنتسانعم كلببا تعانق هک ردلعاف مسا ندعانتفا مذتقم ردلاح ( .مطقم ریغ )
HDهجا دم تک  Re EE RSا :  
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 حس وتلا
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 یدلیا رب رقو حرش هع* رو یاقم و هج را هیلع حج راش هح رک ها تابتلا

 زطن هنن راح رش فاش و حار ردلکد قفا وم هفل وم هق رط و دف رم .لوصا نکل

 ی هدنظفل )ره ال عقاو هد هبن ات ه رقف نالوا باوص س ز ول وا مولعم هدقدنل وا

 نسح و هرات[ نهم نهو ) رظنلف رداکد هیات ۳ رد هبدیک ات رد هح وتفه مال

 دیعاالو ءا ىهو لوق ثنواا اعلا رک ذملا ةغيص ترک ذ اذا ىلا هراصقت عیصر

 ) عیص رتا ( روند هب هست بیک 3 شل وا عاربخا ند رکص ) عیدبلآ ( ) دعيصلا

 رددنفاص وا ۳ هک رو و أم ندنو بد حیص رب رد ھن ےس انعم شیادآو )۳

 هد هیفش و نزو یشژثکا 5 ظخافلا نالوا ه دنیتن رق حل بویلوا تا نیتالصاف

 عرش و هظفل رها وحم عاجلا عیطی وهف كنبربرح هل وا یک نالوا هل لب اقم

 هب هد الق ها هرویکم دف وو یات ) راصقلا ۱ یک. یس رقف هلنع و رجاوژب عاعسالا

 دید و "ییشرپ ررہلکتم "یضام ندعاتا ( اهتعینا ( رددارم هرقف هراعتس الا روند

 ردعحار هثن وه ی ربع یهو ردل و لوقم و ) ءا یهو ( رد رابع ندقالا

 نییزب نساحم و تارابع راصتخا عیادب ینیدل وا نج كس وماق وسا موهفم

 یهو یتش وم هدیکیدلبا رکذ یتسهغیص رک ذم رب ن هکر د و ید یرب دنا رقف

 ید یر تكتصءاص+ هتشا ما رارکتو هداعا ی هعیص بودا عابا هللوق ها

 ىلع لعفلاف عنام ال و قالا نود یضالاوا افلطم ردصلا ترک ذ اذاو ( رد ون |

 لا بهذا ینا.لع برض لا لع وهف دقت الب ها ت ۱
 تناف لعف ىلع اهیضام ىلاي یلا لاعفالا نم ریهاشلا تزواج اذا دز وا لاقام |
 EES لعش تلق تنش ناو نیعلا مض : لعق تالق تنش نا رایلتاب لیقتسلا ۱

 ردلعاق سا ندابا ) یالا ) ردکء د ا درقم ها ین درب داملدنل وق (اقلطم) ۱ 1

1 

| 

۱ 

۱ 
| 

 نیع هدیضام هکردلوا باب دارم ندنلاذم ( بک ) ردعراضم لعف دارم هدارو |

 ردکلیا دارا هلا نزو و طیض دارم نددیقت رولوا موعضم هدعراضمو ح وفم

 هدعراضم نيڪ هک دن تاب دارم ندلاثم ( برض ) ردعحار هلعف یربعض ( وهف)

 ( بهذا ) ردنوعتا بارضا دوخای ردنوحما كاردتسا ( ىلع ) رولوا روسکم | _

 بهاذهدهخس نعب ردهنتسانعم داقتعاو راتخا هداروب ردنلکتم لبقتسم نداهذ |
 ندنراید طب ردسوا نب دیعس یمسا ردناذ روهشم ندناغل دعا ( دیز ویا ) ردموسم |[
 اذا ) ردشلوا قياس هیهلج هدتفل طع فصاخ قئاف هدمولع هج پویلیا تان |"

 لاعفا دارم ندلاعفا ردروهشم عج ( ریهاشلا ) ردلوق لوقم رد هباطخ ( تزواج ۱
 هیاوا قلح فرح و بولوا ح وتفم ینیع یئعب ( لعف ىلع ) رد هیحالطبضا |

 عب قرهیلوا دیقم ی ن موهفم هل وا مه ینیدلوا هنوک هب یعراصم و |

 هح کلا نکیغو عنام یسهلوقم 2 فرصته ريغ لعق الثم یییضام لعفرب ردا



 مک ۳۹

 :(محصب ناالا)رد ناف ( هلعف ) رارید فوچا هک ردنانلوب ف > رب ندنظفل یاو نالوا
 لعیالو رب ثیح ةلماعم حملا نم نيعلا مضوم لماعی نا الا یلوق

 لصالاق ردقن ره رلنوب ردهلبا همم یاخ ( ةلولخاو ) ليج ( ةلولبا ) ردهدنلیوأت
 یهاعاعم ےک بوللوا قالا مع هلغفلوا كي رحم یرلنیع هدهسیا نيعلا لتعم

 ندسایقو تیارغ سپ رلیدلوا یک هبتکو هبلط رلیدفلوا لالعا نیغفلوا هلماعم یک
 یربعط ( هتم ءاجاعاماو ) رلیدلوا قیس هدارناو رکذ راولاثمو هلتتس یرلجورخ
 دجساضتقم لالعا ردلوعفم مما ندلالشعا یس هلک ( التعم ) ردمجار هعج
 یدبا ةدیسو ةعي هدلصا یسهگک ( ةداسو ةعاب ) ردکعد شفلوا ربیغت هللادبا ىنيع

 قلوا د رطم ( دارطالا ) یدنلوا بلق هفلا رلغلوا ح وتفم لیقامو كرم ءاي هل اعف
 صضئاصخ هج رلا هيلع یتح نبا ردیلباقم ردا هک روند هغلوا رومشمو سیقم ینعب

 عباس هرزوا هج و ینی دل وا ع وعسم كمالک هکدا طا هکر د اشم د هدنباتک مات

 ترقساو ابا ردذوخأم ندنرلوق ةذ رطلا تدرط كرلپ رع ردنرابع ندنرا رتسا و

 بوروس یدازوا نوزوا ندنسهسکا بولاق هموکوا یدیص یتعی هنسانعم یدب نیب
 لوا عون ردعو ترد ردیلباقم ذوذش دارطا ندمالک هکهلوا مولعم سب مدغوق

 برو دز ماق رد وب هب واطم تباع هکر دقل وا درطم اعیج دلاعتساو هدسایق

 یرلیضام كنرلهلک عدو رذ ردقلوا ذاش هدلاعتساو د رطم هدسایق ینا یک ورع
 رلن و هح رک اتاق دژ یسع وح یک قمل وا خرص مسا یلوعفم كنسهلک یسعو یک

 داش هدسایقو د رطممدلارعتسا ثلا ردرلروظحم ,دلامعتسا نکل ردرلد طع هدسایق
 هلق هفلا یواو ردقلوا صاخا هسیا سایق هدنو یک لوق ثمرلا صوخا ردقلوا

 نووصم بوث ردقلوا ذاش مدلامعتساو هدسایق عیار یک یه بوضتسا كلذک

 طاقسا یسیرب كواویک یسهلک وقم لامعتساو سابق ارز یک فووذم كسو

 الیلق و ارداب و | ربشکو ابلاغو ادرطم هدن لءرابع ءالع هککیدب د ماشه ناو رد هدقغل وا

 ندنا هلغل وا كعد هرزوآ هدعاقو سايق یرلدارم ندد رطمو راردنا دارا نترلرمیعت

 ۲ ال ندیلاغ رشکو رونلوا فلخم ندنا نکل ردرتک ۱ دارم ندبلاغو .فلوا تلخ الصا

 كسوحاق وبشا هرقف موهقم ردلقا ندایلق ردانو ردنود ندربثک لیلقو ردنود
 هدنن زو هلعف كلعاف مسا نیعلا لتعم نب هکردوب ید یسیرب كنساحم ینیدلوا لقشم
 نرلنالوا هلماعم هلی ماعم حک یعف نبع الا مدلیا رکذ هدنانکو یتعج نالوا

 هلا هلل العا یک "یراهلک داخو ةعاب یتیغو یک یراهلک هلوخو هلوح مدلی رکذ
 کرد حراش مدلیا رک ذ بم هتیراقدلوا نوهشم و سیقمو درطم یرانلوا باق
 لالخا نطمش هلکلیا رکذ هدنرلددام یرهلک ةدازو ةلاعو ةداتو ةداس فلوم
 هب رلمرپ و انعم ديپ ندناوصو تحج هماقمو هجاید حارش ضعبو دشا

 . تافتلا
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 مرو ) عما )ردکعد ی اص هما ف رجم رد هغلاپم هدنن زو روب ص ) فورعلا )

 هب هل اپ دوخاب رد هدن رتدق ملا وذ هداروب هل وا هتسانعم نوکسو رص هدننزو

 هدننزو روفعب هلیاف ( فوقملا ) ردکهد یحاص نیزر لقعو نیصر نهذ ردلوم

 رکفن هلا رکفقح هک ندلمأت ( تلمأت ) روند همدآ نيشت آ یتنطفو مهفو ریت یلق
 رد 4تا ع ونصح ها =A وتفم داص ) عينصلا ) ردبطاع "یحاف رد هنسانعم كلا : 1

 كنهدی رف ) دنا رفلا ( رد_هحار هعیرص یریعع ) هندح و ( رد س وماق تاک دارم 1 :

 ندراسدلغاوا ییصوصخ ورا هدننزو هریذک ( ةربثالا ) رونید هوا سین ردیعج

 اقلتم نرق دعب انرق هکردهنتسانعم هروئأم دوخان روند هش نالوا راتو زاجم

 هدافاو ناب نسخ او ناهذا دارم ندهرابع تیر ردنرابع بد هتسن نالوا

 ردکلیا حالصا و قت هللا هلا زا یدناوز ( بیذباا ) رد ر رقتو لاتصنا هلا

 هلیس هقب رط همتا رب دی هج را هيلع فوم وم مالک م وهف ردکت د لق ) ةريسلا (

 مات قح را رک وسا اکذو دسر تبحاص یاو اد و تیبل یا انس 2 1

 نسحو هعرکو هسیفت تاغل رخاف یکوحا رفاو یتق هدکیدلیا ردنو کف هللا رکفتو

 یداراو جاردا هریک "ییاعم ه هلیلق ظافلاومالک بیذرمو هرابع بب رشو راصتخا

 باتکلاذه هب صتخا ام نسحا سو ۳ نس روا وا بای رفاظ هر دیسج ا ند راو

 هدندیکرت (نسحا نم ) (هایعالاو ىلاي نيقنصملا مسا مق كلذو ءايلا نم واولا نا

 رد ربخ مدقم رو رو راج نسحا نم ردلضفت لعفا ندنسح 7 رد هيض ږعب نم :

 صلو هادم وا هضمو هدندنع یرشخحم زو دادید رخ وم ( واولا صیلخت (

 ( ےس ( کرا هص رحم (CE ردهتسانعه ری 0 للا ) ردبربخ واولا

 رگ ۱۳۳۹ كند مه نبع ) لا ) ردهنسانعم كلا رادغاد ردعراضم نذع“و

 رد هنسانعم قلوا هدیامرد بولیر و 4 مسک كنه ریه ) ءایعالا ) ردهنسانعم سصح و

 رددعتم ءاپعا دوخاب ردهنسانعم یاهحج رگ ءایعا و یاحور زج یع دوخاپ

 شیدلوا صوصح تاک و م: موهفم زدهنسانعم قا هدنامو رف و زجاع |

 قواو لتعم عی ندنفرح هاي نفرح واو یر ندنلصفاو نسحا تكنصیاصخ

 ر ند هوغل و هیفرص تافرصت 4سا فرصت و E رک ندای لتعم

 فوقوم هنلماک ٌهطاحا و مات ءارقتسا هلغاوا یسهفلاب تبوعص هکردع# |

 یا اشو ) ردشابا رادغاد هل اعتاو ع قینصت بابرا ءرهم یشات ندتفیدل وا

 هارو را E تاک نا الا دلو نیعلا لتعنا لعاف ۳ ءاجام رک دا

 نمی رمت )1 مه و ( (دا رطال ه رک ذالفت -هداسو "دعابک التعمذنم ءاجاماماو رولر

 ند کد ۳ ک ذاال ( ردع>ار E اصح ۷ نسامیییدل وا نی تا ربع سخن

 تلع شف رح هدننیع ) نبعلا لتعم ( ردک« د لعاف مس ۱ ( لعاف ) ردیفنم لبقتسم |



۲ 

 داره ردذتسانعم ترفنو كکروا هک ردلعاف مما ندنظقل د ( ة2 ۴)د ووا
 هدنسهک ( هدب "یداب ) ردیناعم نالوا ردا و نالوا لمعتسو سونام ریغو ۍشجوب

 ( هیلع ) ردکعد هدرما لوا ردفاضم هنانفل هدو بوصنم هرزوا تیفرظ یظفل "یداب

 قلواراکثآ ردلبقتسم ندحاضتا حض ردکمد قاب ( راسلا ) ردعج ار هحاصت یریعض
 ندنو ردهنساتعم تایضف هل رک تكنهمحم یازو یکق كيه ( ةيرلا ) ردهنسانعم

 هيلع تیزع لاق رولوا فرصتم قرلوا درم نوا فرصتم لعق قرهلوا یتالث
 مروظنم یرالابقاو لیم هیرهوج حاصت كدناد بابرا "لج هک اتقو مالک موهفم

 بیرو یا ربلا هصخ تاغلو ازس هلابقاو هجوت روب نم باتک سالاسفنو بولوا
 تكنهدام یرلتعل رثک | ندا هکلب فص: نکل رداور هغر و لیم هل رلتهح یولساو
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 دوعسلاوبا یدنفا ىلع هداز لاق ردلوقنمردن وحما ريثکت یسه م + رخالل لوالا

 ردنا تاقتا تاح وف 'هلواتمو تاللا نایقض "ها اتم هدن راج تم وحم یدنفا

 یدنفا دوعسلا وا هلغلوا راذکناز لثم خال لوالا در وبشا هبسانلاب نکیا

 قلوا دارم:یسانعم رخالل لوالا كرام هلا لج هبیراکنا ماهفتسا یتسهلک مک وبشا
 داريا یوق م لاعحا هدر ول زم مالک كنب راشرش با د یدنفا لع هدن رک دید رد زباچ
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 (علعا) ) هرجا ظافلالا ةرذکلا یاعلا دارباو مالکلا بیذبنو ةرابعلا تب رقو

 رووشد هددآ ك رتزو کد نالوا مدال یک باهش هذ هلآ هحوتفم نده یاب

 فو رعلا

 ۱ سو و سو
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 لج رفس هليا همم نيغ ( مطمطملا ) رونید هايرد هليا دم ( ءامادلا ) ردکید دقععو
 ءاماد ردکعد ءالا ریثکو مساو هلغفلوا درج هداروب ردندنساسا رع هدشزو

 لوعفم هجهاک یسهلگ .صوغ ارز ردیلوا لوعفم كص وغ ءاماد و ردتفص كنظف)
 دولوا یدعتم هلا لعو بولوا ج اتحم هرخآ لوعفم یهاکو یتغتسم هلا دحاو

 ردیضام ند هیعست ( هتیعع ) ردلاح ندنظفل ءاماد رد هيا نم هدنسهک ( نوطبنم )

 رع سوماق و ردیسنا لوعفم ( سوماقلا ) ردعجار هباتک ردیلوا لوعفم ریمض
 هطاحا هنوک هن یضرا هرک مظعا یایرد ردلعاف مسا ندهطاحا ( طیحلا ) ردهنسانعم
 هلا طیع سوماق هلکلبا هطاحا یتسوق كن هی ع تافل ید سوماف هسیا شلیا
 بوذا تب هدام كيب شقلا هدسوماف وبشا فلوم هکربد ح راش یدلیا هیت

 تالاثماو تالامعتساو تازاجم یدلیا هدايز هدام كی یعرکی هرزوا یرهوح ح ات
 یراب ترضح قیفوت مدلیا تیلأت یاتک وبشا ن مالک موهفم هنلوا سایق 6ا
 شقلا هرزوا روک ذم هجو یدقمو مدردغص هب هب رق رب یایرد رب هک ایوک هلا لاعتم

 حج رد هددلح کیا یتس هلج بودا صیخت هد رفس رب یرفس زووار ھه هلغلوا رفس

 جارداو نیمضت 7 ین هصالخ كکح و بابع نالوا رکذ هرو رم باک و مدل
 بتک یرلنآ هک هبهم تادایز ضعب یرلقدلوا بایرفظ كرلنا هروزم باتک و مدلیا

 قح هدمغیدلاط هیظع رع هک ایوک نوعا جارخساو طانتسا ندنفاوحا هرخاف
 زادتهفو نيم یک رهوکو رد لوا یدیشلبا مارک او قزرو ماعنا اکب یرلن | یلاعت

 لشم ریطع رج روب نم باتکو مدایا قالاو هفاضا ید قیاقدو یلاعم نالوا

 یرهولبا حاص ىلع سانلا لابقا تیر ان و ) مدلیا هیمست هللا طيح سوماق هلغلوا
 یاعلا كرتبوا ةدالا لامهاب اما رثك ۱ وا ةغللا فصن هتاف هلا ريغ كلذب ریدح وهو

 ةطاو تتکف هيلع یاتک لضا هد "یداب رظانلل رهظي نا تدرا ةداسلا ةب رفلا
 ليم ( لابقالا ) ( هیلا هحوتلاب ةي اأ مت بیک الا راس قو هیدل ةلمهملا ؛دالا

 كح هدننزو باتکو ردکعد جگ هدننزو باعس ( حاد ) ردهنسانغم هحولو

 داج ن لیعمسا صن وا ماما هکیرهوح ردجرا یکلوا و لتم هدیسکیا ردیعج
 ردهدلب مات باراق ندندالپ ناتو یسار طقتم ردن وسام هنعپ رهوح ردى رهولا

 بول وا یراط لالتخا هنغامد هدن رع رخاوا و ریدلیا لاقتسا هدند ودج دز وین وه

 دل وقنم ییدلیا لیکن یرب ندنسهذم الت هرکصنددنکو ییدلیا لاکا یا تح

 ندنراشا هلابقا ( كلذب ).ردهنسانعم قبال هدننزو ریما ( دلا ) لاعت هللا هر
 ردعحاردحاهیریعض ( هناربغ)ردشلیا ما ملا یتاغل نالوا تبا تک هاب اعقا و

 ردموسم هغللا الث هدنرب ةغللا فصن هددخسش ضعبو ردیضام ندنوف ( ثاف )

 قالطا هنفو رح كطظافلا ندا تل وقف هب انعم ) هدالا ( رد هنس انعم كل رب ) لامهإلا (

 تهمت دمع
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 هد سەر قف ع رفم لغ و ردلعتسم هد هی نع تالک ردیعج كلام هدنن زو ناعم

 خی رفن ایا وب هبنکم ةراعتسا هشت هعیام یش رد ۹ لو هک لع

 رد هیعس دقيق هروک هنب أر دریغ و هرزوا ۲ وب ِ رد هیلی یدانسا

 لاک ا و ماتا كنيرلانعم هلج هدننولسا روم باتک ندنن ساب ضعب مالک موهفم
 فیلأت ید باتک سصتحو دیفمرب كرهیلیا ما زنلا ییماکح او ۳ كنتاگو ظافلاو
 یلیا موش میظع لعرب شغ غ وا عارفا هم اق نص رو زاحا و مدق هبالط یضاحمو

 باتکلا اذه تفلا و یانع دصقلا اذه بونص تفرمصف ) رایدلبا اجرو لاوس

 ندفص (تفرص ) ( دراوشلاو خان عاب رعم دناوزلا ح و رطم دها وشلا فوذع

 ردهسانعم تهحو ٽم” هللا هحوتفم داص ( بوصلا ) ردهنسانعم هیح و هک ردیضام ۱

 ردلیتسم هدریضو ليم هراعتسالاب روند هشکزید كن هلبا هروسکم نبع ( نانعلا )
 ندلاثم و تجع نانلوا دار را نوعا ام تابا 9 ددهاش (دهاوشلا )

 ردیعج از ( دناونزا ) ردکع د شثلوا اقلا و ح رط ( حو رطلا ) ردنرابع

 ردلءاف مسا رد هنسانعم حاضیاو راهظاو نایب ندا یعا هدننزو نسحم ( برعلا )
 هیح و و فرص ی ع نانع هنفرط مار و دیدم ویسا تدنن سا مالک موهفم
 حورطم یداوزو كوریم یدهاوسو هلثما یاتک نالوا یم ءلسوماق وبشا بودا

 تلعحو ) مدلیا فيلأت هدلاع ینیدلوا حط وم و رهظم یهیشحوو رعصف تاغاو
 دصالخ هتعضو رفس قارفس نالت لک تصلنو رفز ىف ارفز ىلاعت ها قیفوش
 دنع اهنقزرو منا و اب یلاسعت هلا نم تادایز هيلا تفضاو مكحلاو بابعلا نام

 طرحلا سوماقلاب هتیسو مطمطغلا ءامادلا ةرخافلا تكلا نوطب نم املع یصوغ

 ( قفا ) ردهنسانع» قلق هکردیضام ندلعح ( تلعج ) ( مظعالا رصلا هنال
 ) زف رلا ( روند های رد ةد و PN ) رفزلا ( رد دار داشرا و رادقاو ماهلآ

 یواحو ده رق هدراصتخا و زاحما لاک یسوماق روند هيه رق هلا هر وسکم یاز

 زدیضامندصینأت (تضلت :) یدلیا هیبشت هایرد هلغیلب هیبشت قئاطلو یناعم ینیدلوا

 بابل و صلاخ ( ٌهصاللنا ) یدلیا رورم ( رفسلا ) رد هنسانعم بیذجنو ني
 ردعخار سل ی ربع ( هيلا ) ردیضام ندهفاتضا ( تفضا ) ردهنسانعم

 كببداو لماکو بولوا ج اتع كيدا یوغل ره دارم هکردیعج كنهدايز ( تادایز )

 زاوا ضقانم هنلوق دناوزلا حورطم هروک هربرقتو رذرا هندن ینیدلوا یخ تتسم

 ندق زر ( اهنقزر ) ردهتساتعم ناسحاو ماعنا ردیضام ندنظفل ن م یسهاگ ( نم (

 فرص هدارو ردهنسانعم قلاط هیوص ( صوغلا ) ردعحار هندی ریعط ردیضام

 ( نوطبلا) ردهیانک ندکلیا طابتتسا قیاقدو :یناعم یک رهاوج هلا هیلس راکفا
 قو ومو کک یداوف روم ةکلتک ةر حافلا: ) ردکعد فوج هکر دیعج تط
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 عج هنیرب یرب ردیلکذم "یضام ندنظفا عض ) ٿم ( ردندنلبق ماعلا لع صالنا

 لمد اف ( دناوف ) ردعجار هنابع و مک یریض ( اصلا ) روید هکلتا قاطاو
 تأرق مه الب ینگ ( التما ) ی هدنناونع تادایز هد هک شعب و

 ردمجار هدناوف یربعض ( اب ) ردهنسانعم قلوط هکردیضام ندنظفل التما روثل وا
 رونید هنمولط دوس ردهلیخف كواو هکردیعح كبطو هلا هروسکمواو ( باطولا )
 قلوا یلاع و كلسکوب ردیضام ندءال تما ( لتعا ) ردفرظ قلطم دارم هدارو
 هیجوت نوجا هفت هریغ ( باطاسا ) ردهجار هدناوف یریعض ( اهن ) رد هنسانعم

 قاف ردهیسس ءاق هدنس هلک (قافف) روند همالک نانلوا هیحو و ردهشءانعه تلبا مالک

 ديل وعفم فاوم لک ) ردهنسانع» قلوا جارو یلاع ردیضام ندنسهدام قوف

 مک نانل و 3 هرقف وبشا ردموقم بات 5 دارم ردیاعاف ) باتكلا اذه (

 فلوم هدتغل نف نیروب زم نییاتک یوهثم ردقوسم هن رلدصدم تهج كابعو
 بولوا یرلارآ ناهج رقو سس كبادآ و لضف ءاعسو یرلارغ :رغ كدراباتک نالوا

 داتعا و فرش مالکو باطخ هلی سیدنک و رردلوط هیعوا و فورظ هر آ نی
 هدموسیم نف موقرم باتک یشان ندنکیالیا قالاو مض عفانم و دناوف زولوت
 بیلفت عقاو هد هروک ذم :رقف یدلوا جار و قثاف هراباستک عی نالوا فلؤم

 ارفس نیتس یف هتم ییاربغ ) ردمولعم قحبال سانح ی هدنن باطخ و باطو و

 ( هت ) ردموسيم .هدنناونع هناریغ هده ضعي ( بالطلا رع رشت

 هلا همحم یاخ مدرن ضعي و ردکء د نن ی هتامح ردنا ندٌیضن

 وا عن نکل رددنسانعم ردقت هکرول وا ندنیمخم هلغلوا موقرم هلیرابع هب
 فشک ی یناعمو قیاقح هکروشد داتک كوي هلا. هروسکم نیس ( رفسلا ) ردالوا

 سس (بالطلا ) ردیلعاف ( هلیص4 ) ردلبفتسسم درع یەک ( رب ) ردا
 ویگن ۲.مدلیا نیضتو جرد هددلج شقلا یرویرع بانک نب نکل موهفم ردیعج
 ریج و باتک دقت تلئسو.) ردا مورح و زجاع یرلبلاط ییاهحاو لیصحم
 مابا ما رتلا عم ماکحالاو زاحالا بلاق ف ح رفم لعو ماظنلا كلذ ىلع بترم
 ( رجول( ) رد وهم ماکتم "یضام ندلاوس (تلئس.) ( ینابلا ماربا و یاعلا
 یع)ردل وعفم مسا ندرت (بترلا ) لق اذا مالکلا رجو لاق ردکید رص

 هرزوا باتک ( لع و ) هرزوا فاش بی رو قیاس بولسا یتعب ( 9 كالذ

 لوعفم مسا ندع رفت هلکلیا دبقت هلا دیدشت حراش ینسهک ( غ رفم ) ردفوطعم

 ود هب اه ققلاشو و رو | وا ندغاآ فا هروک هنغیدل وا دی دشن الپ رول وا

 ) ماكحالا ۱ نده سام ناتضخا ) زاح الا ۳ ردفو رعم ا هحوتفف مال ( بلاق (

 ( یابثا )رد هنسانعم كليا راوتساو نیتم ید ( ماربالا ) ردهتسانعم كلبا مكت
 ص ج چ



 سس
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 e ردهدنربدقن یباتک فیلات ف ( یاتک ف ) ردیضام ندعورش ( تعرمش )
 ١ عماللا ) ) ردکعد شفت وا و یسن هکر رد هنتسانعم شفلتالع رد وام ندععو

 یی ( عمال ) ردیسا كروک ذم فیلأت ( بابعلاو مک نیب عمالا بالا

 ارغ ( باجلا ) ردکید شقنم و زرطم هلیسانب لوعفم مسا (لعلا) ودتکید
 0 ع ردل وعفم ےس ۱ ندماکجا ( ( مکحا ) ) ردکءد بی 3 ردهفلابم هدنزو

 "وب عملا 9 نا کلش نب ىلع نسجل اوبا ظفاحو ماما ردندآ باتک رب
 عماج یاغل عاونا موقم یاتک نا وبا ردسشایا فیل أ رد رهتشه هاا یوغللا

 هتجر راوج یسهنس زکس یللا زویئرد هيلا یوم نالوا نلوم ردعیار باتکرب

 یضر لئاضفلا وا ماما هلا هموعضم نيع ( بابعو ) یلاعت هللا هجر یدلیا لاقعا
 هددلج یجمر کی یدلیا فلا ناغصلا ىرعلا رديح ن نسا دمع نب نیلا دلا

 مالسلاراد مزاع هددادفب یسهنس یللا زوتلا هيلا یومو یدلوا یبننم هدنسهدام کب

 تافل و طيب و حماج هدتغل نف نامز لیخ نب مالک موهفم هيلع هلا هجر یدلوا

 جو هک ات و مدنشلوا ردا بلط طيح باتک رب یواد یهیشحو و رصصق

FOREما عماج یی یب كرلپاتک مان باع و رک نالوا رکذ هدجندلوا مو  

 فصلا .تکلا ات غ امهو ) مدلیا ادتباو ع ورش هنقیلأت باثک رب اعحم هلا روک ذم

 تاط ولا اب التما دناوف املا تمعضو بادالاو لضفلا عقارب اربیئو بابلا اذه یف

 یریعض.( اه ) ( باتکلا اذه نفلا اذهق فوم لک قافف باطإلا امم التعاو

 هلا هموعضم ةمضم نيغ ( ةرغ ) رده ندهرغ یظفل اتع ردعجار هبابعو مک

 هنتعلط . ادا كلاله و هنسایض كحابصو هنشرش كموقو هنسالعا كعاتم ره

 ردتفل نف دارم-ندیاب رد:الم یمهلج هدماقمون روند هضاب نالوا هدنسهمج كناو
 ردکعد ولایضو ولرو كب ردهدنن زو دیس هکر دیس هشت كنظفل ربت ىس ەل ( امن )

 دوخای هعباس كلف ردیمج كنظفل عقرب ( عقارب ) ردرقو سمت دارم هدارو
 یواس ییهیزجت كالفا یربره یداریا هلیسسدینن مجو روئید هلوا دوخای هغبار
 ید لثع هک زکر لا قفاوم لماح ردسعش كلف "هکعبار کالف الم ردینبم هتفیدلوا

 ددع تزد رد رق لوا كلف و ردلقشم یربودت كالفو زکر ملا ج راخ لماح و زارید
 كف عبارو زکر لا ج راخ ثلاو ماع زکرم یرلزکرم كرلیکلوا ییا ردلقشم یلف

 لغم فاق کلول رد_لقشم یدف ددع حوا ردلخز تالف هک حب راس كلو رد ریودن

 باقن ندعقرو یارو لاج ندربذو ردریودن كف یجج وا 3 گیت نیکی

 هر وچن ضعن ردهنسانعم تیرو هدایز ( لضفلا ) ردلتخ ید قشلوا دار

 نتسح رود هتمن نایلوا یدعتم ءربغ .ردیعج تكنملیضف کردم وسم لئاّضفلا
 فطع یظفل باد او یک لع روید ةت نالوا یذعتم ضاق هکهتن یک تعاصشو

 یعاطا



 ا
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 ن فود د قد یافتن لب رشت روا

 ا ا و ف یوق یا ایت دن یف اا نا ااو د واااو

 تا نوو افا

۱۹ 

 هد هیصان و هیص افو عیص ر نالوا هدن رە رقف اوفلاو عیص ر نالوا هد . قداقدو قیافحو

 اعدق نفلا اذه ف تغب دق یا و اذه ) ردشاقح لها نایات قحال سانج نالوا

 اذنه "دتعاو اده ذخ یسهلک اذه ( اعدنسم هتمدخ ف لزا لو اعدا هب ٽغبص و

 6او راردنا دارا هدن رالاقتنا هرخآ ب ولسا ندولسا رب ءاصف و ءاغلب ردهدن ر دقت

 هکر دشء د هدنحرش هیفاک ماصعو یک تو دعب اما راردا قالطا باطخ لمعف

 رد هدنریدقت اذسه مالا ردرپرقت قیاس ما اذه هدنییکرت ماف ادیز ناو اذه
 ردزاج ځد یسک و هلفطع هرژوا ربخ ردزیاج یخ كنسهدام نا هدفوطعم

 با همهم نخ تب ) رددفطاعواو هدعن هکر یاو د 3
 یضالا نمزلا ف ( اعدق ) ردهنسانعم ربغلا لع قوفت ردملکتم "یضام ندغب

 كەك( )نر ەس قمایو ردملکتم یضام ندعبص ( تغبص ) ردکعد

 لند همدا و روند هنیشیم و هات” هدننزو يد ) دالا ( ردعجار هنف یر

 يدا غبص رولوا لصتم هنا دکر وئید هنن زود یا كنرد هروک هنفیدل وا وخ أم

 ( لزا ۱ سرامو هيف درتحا اذا للاب هد غیص لاش رد هبانک ندهما تسرام

 لاعفا هک رداهنسانعم ح ربا ۸ ردموزجم ملکتم لبقتسم ندنسهغیص لازی لاژ
 ناسعسا ىس ەەن لزا : هلبا و مط راش رد هنسانعم مدل وا اعاد ا

 ماد ردلعاف مسا نا ) ىدتسملا ) ردعحار هنف یر ( هتمدخ ق ) ایا

 ویسا Ù مالک موهفم ردراو مزل الام موز ید هد رله رقف ول رد هنسانعم قأتمو"

 مدایو یمعدا هلکن آ بولوا قئاف هبدلج هلئامداو تسراع ترک امدقم هدتغل نف

 كن ] نو مدلیا ج زنم و ذفا همدوحو یک یا زماو ذوفن هیرد كنهب و ینعب
 نقل رهدلانم ههر تنکو ) مدلزا قرافمو كغم نار بولوا را زر یک

ESتعرش بالطلا ینایعا الف اطیحم درا وشلاو مینا ىلع افنصمو اطیسپ اعماج  

 ( ةهربلا ) ( بابعلا و مكحلا نيب عمالا باحجلا ملا عماللاب موسولا یاتک ا

 ندساقلا ( سقلا ) روند هنامز ( رهدلا ) روند هرادقمرب ندنامز هدننزو هفرع

 اذه یف اعوضوم افنصم ( ایاتک ) ردهنسانعم كليا بلط هلدش رد ل ةتسم
 حساو لقشم ین یرتک ۱ كتغل نف ردهتسانعم طو ( طیسلا ) ردهدنکبس نقلا

 دداص و كناف ( محصغلا ) ردل وعفم مسا ندفيلصت ( افنصم ) ردكعد بعوتسم و

 یک رکو زیبک ردهدسنن زو دیص دوخاب یک بضقو تیطق ردیعج نصف زارع

 ( طیحا ) ردکعد هذاش و هبرغ يشدو تاغل ردیعج كهدراش ( دراوشلا )
 رکا یدل وا یدعم هلیف رح لع علوا هنس انعم لو هداروب ردلعاف مسا ندهطاحا ۱ ۱

 ندایعا ( یایعا ( روال وا اشا هدنس ادعم تقیقح دسر وال وا لج هتسانعم هاب لع

 زد هنساتعم بلط هدننزو بانک ) تالطاا ( رد هنس انعم قا جاع رادیض ام



 تو

 داوو تاع مرفات ردیعجت كنهدراش اها ةع نش ( دواوه )
 وحنا رديضام ند نظفل مظن ( اوبظن ) رد دارم تغل نالوا ىلباقم ج دوا

 ( اوفهرا ) روند هغلحادرک ردیعج كنهدالق ( دنالقلا ) ردهنسانعم كمزيد
 لاذ و ءاخ ( مزاخلا ) ردهنسانعم قلغاز و نقلنکسک ردیضام 3 هلا اف
 (هعاربلا) رونید ریجاف نکسک كنظؤل مذحم هدننزو مس ارم هللا نیتمح

 ردیضام ندفاعرا (اوفعرا ) رذهنسانعم قلوا جارو قئاف هراس هلا هدحوم یاب

 هور رجل ندنظفل مطحم هلا دمحمه یاخ ) مطا ( رد هنسانعم ی ناق

 (اوداقا ) ردیضام ندفلأت ( اوفلا ) روند هلق هلبا هبتحم یاب ( ةعاربلا ) روثید

 ( اوداجا ) ردیضام ندفینصت ( اوفنص ) ردهتسانعم هداف لذب ردیضام ندهدافا

 دارا زوس لزوک و واو رداهتتساتعم تلا لزوک و وا ردیضام ندهداجا هلمج

 E ( ردهنسانعم لوصو ردیضام ندغولب ) شب ( ردهسانعم اا

 ها ه6 داص و فاق ) ةيصاقلا ( رد هل سانعم هد وصقم ت( ردیعح كدصقم

 ( نساحلا ) ردهتسانعم قلوا كلام ردیضام ندکلم ( اوکلم ) رد هتسانعم تواب

 ندنظفل نع مهوتم د وجاي ندنظفل نسح هرزوا سايق ربغ هل ا هح وتفم میم

 مات كم هدماقم و هلغفلوا هراعتسا هداضعا "هلج رونی هل آ ( ةیصاتلا ) ردعج
 رد هنسانعم تافاکءو ضوع ردیضام ندنظفل ءازج ( مهارح ) رددارم یلک هالیتساو

 مسلما هیخال لاو نم ۱ بلو Ea دام مظع یاضر هل رسک كنار ) ناوض را (

 i هغلابم هداعد هب وم قیرش ثیدح [ ءاشا ف علیا دقف اربخ هلآ لا رح

 ردیعج كنهضور ( ضایرلا ) ردهتسانعم قمردنوق ردیضام ندلالحا ( مهلحا )
 تانج سدقلا ضایر هلغلوا هنسانعم رهطمو كاب هللا هموعتم فاق ( سدقلا )

 ۱ ا رهام تبا تیرو نا رم. باطلا ) ولو كع ةا
 مالعا ءالع هجن بئاص یرانهذ ندنرخأتمو نرمدقتم هتل ع مالک موهفم ردّتنج

 یتقیاقدو قیاقح هلیرلغا مادقاو تریغو ماقهاو یعس كر هیلیا باکترا تنحو میر
 یایلع هحرد نالوا هدنل زنم لبج "لقو راعا ینیراهارخ بودا زارباو زارحا
 3 رب یی رهدالقو دیص یتیرلیشح و و بیرعو هاشراو دوعص هنناقنا و م

 هلاسا یکم نالوا انک ندلق یناعرو ذیهث یتعارب فیس هدروبزم نفو رادبات
 دصاقم و رث دلیا هداحاو فینصت و هدافا و تیلات E ا[ یک هدناوق اع هل رلثیا

 ةازاجلا بر ترتح رلیدلوا یللوتسمو كلام هننساح "هلجو یبنتم هنا لرون نم نف

 هح یالعا و تاغاکم هلا رهک یاضرو رشک ريخ لب اقم هنس رالګ هرلت a ا

 زلی الام موز هدرلهروزم هرقف نيم آ هیلیا تایاغی من زر رهطم لکو لاصحا

 هغیلب تاراعتساو هعید تازاجتو ننعم سانجو نه نیا سانجو هیناق میصرو
 هوس

 قباقحو



۳۷ 

 هت هش رط و تع” نالوا دوصقم ندمالک هک ردیعج كهجو ( هوحولا ) ردهنسانعم

 كنروا ردیعج "كلاس. هلنیتض ( لا ) رد هتسانعم عالطا ( فوقولا ) رد
 ردهنسانعمتعالع و را ردیعج كمر ( موس رلا ) ردهن را نعم رادقمو تفصو هوغو

 موسرو لثمو هوجوو ردلغ# قتلوا عجار هدههوجو یراریع اهموسرو اهلش
 ندنرلتشیح یاور و ءاداو یئاطل و و یسانعمو یدانساو ندننیئیح یظافلا هتفل

 یساردنا كتغل ع هدنرلظفل موسرو لثم كفلؤمو ردلواتم هلاوحا نالوا مجار
 تلیضف ضحمو تعارب نيغ فوقو هنموسرو لش هذه ةلاخاو هنساضشا كانایراو

 هجرلا هيلع فلوم هلأ ناعس ربتک ۲ باعجا یانشور ینیدل وا تراشا هنغیدلوا

 ندنرلفیلأت نامز ردشلبا ثیاکش ندنساردنا كموقرم رع هلضب رعت نالوا هوجوغلبا
 شفلو هدرلتقو و ابع یدلبا رذک یهنس یللا زویئرد ردق هتقو هجرت وبشا
 قیقع مالک موهفم [ ملعلا ز زعلا ردقت كلذ ] ىدا ردیا رییعت هنوک هن یدیلوا

 كلبا لع هجساضتقم كر وزه عو روا ندنناسبل برع یرودص كشرش »

 بالط هج یثان ندنفیدلوا روصثمو 2 ےک یک لب ۰3 ی رک یسهمدقم قحا

 ییرادامعاو دانتسا مظعاو دامحاو یس رک | هرزوا بدا نف ةبلط هصاخو ع

 هم وقم لع ینیراماقها مظعم یرلکدلیا راکرد هدبلط قیرط و فطع هتغل م

 بجاو كلبا فرص هغلوا علطم هنیرارا او فاص واو هکلع ینیراقی رطو هوجوو

 ةباصالا لها مه ةباصع یسصع لک ف فاذناو فلسلا نم هب ینع دقو ) ردشلوا

 اویظنو هدراوش اوصنقو هننفاوع رف و هنمدا ورعو هشاقح اوزرباو هشاق داوز حا

 اوفنص و اودافاو وغلاف ةعاربلا مطا اوفعرا و ةعاربلا مذا اوفهراو هدالق
 رز هل مها زج امتیصان ساحل ا نم اوکلسو امییصاق دصاقلا نم اوغایو اوداجاو
 3 یظفل دق هدنیک ر هب ینع دق و ( هناطيم سدسالا ا نم مهلحاو

 هد مولعم هان هرزوا هصصف تفل ردلویهج "یضام ند ی یع
 ندفلس ردعجار هتفل م ریعط ردهنسانعم كلیا مامها ك ركح تج ز ردلوقنم

 هلامگ و تفو هدتشزو لسمو (نیصها )رد ام دارم ن
 لها ( هباصالا لها ) رونید هییاسنا تعاج هشزو هباتک ( ةباصعلا ) روید

 فیطل ردیعج كنهقيقد ( قیاقدلا ) ردیضام ندزارحا (اوزرحا ) ردیلباقم اط
 تیهام رد عج كنهقيقح ( قیافطا ) ردیضام ندزارا ( اوزرپا ) رونید هلکشم

 هکر دیعج كنهنمد هدننزو بنع ( نمدلا ) ددیضام ندنراع ( اورع ) رود 8

 ندع رق (اوعرف ) رددارم لوا یانعم هداروب روید هکلیدن ر ویس ۳ هن را اس

 حج هدتزو درص ها هموم فاق ) نن ( رد هنسانعم قاچ یرفو ردیضام 1 4

 ردهنسانعم كليا دیص رریضام ندنطفل ضنق ) اوصنق ( رونید هنخاب غ اط هک ی .

 ۲ رو

۱ 



RIبن ۰  

 | هام« یاحو هلن ( لحاقلا ) ردهنرلانعم قغاقو قعوط كنو کات وف ردع اره راز

 | یوق (لهاکنآ ) روند همدآ فیعض شلوا یروقبوق یک كنکد یسیرد هبا
 1 ولد شمراو هلادتعا هلئاقو ءاف ( عاقل ) روند همدآ هحوق كي دوخای دوجولا
 ۱ كعد ناوح سیشن ی سم هع ولت و موس عقاي هر هست ضعب رود هب ولنف

 | عیج تنل ملع قیقح مالک موهقم رددارع ص قاطم هداروب ( عینسرا ) رولوا
 | هلکطبا راهظا یتسایاغخ دوخایو ظفحو عج یتیرارسا كءولع عورفو نونف عاونا
  ودعماجییایشا یرلقحهلوا نایرو ناعبش دوخای یوقتم كياشو مشو لرفکو نماص
 ۱ هيدا تاعانص نالوا .عودوم هد لد رقف و ردف وقوم هند رغم تابکی لارې ارز

 ناسلنع هرد هردصم ناکا ةعيرشلا ناي ناو ) ردنايامن هبدا لها هلاقم تر

 ماعلا ماور ىلع بجو هتمدقع ملعلا ماكحاب الا حتیال هبج وع لما نو برعلآ
 | ریتایانع لجا وفرص ناو مهداقعاو مهدابجا مظع اولهجم نآ_بدالا بالطو

 ( عیرمشل) (اهموسرو اهلنملعقوقولاو اههوحوب ةن ملال ملعیا مهداتزاق

 | هحوتفم مال (۱1) ردترابع ندنیبم نيد ییدلیا عضو هنیرللوق كالاعت قح"
 ردعحار هناي یربعض ردي” ردصم هتسانعم رودص حس ( ردهللا هددشم موا

 هدست ردراصما لها برع هروک هنبحاص راتح ردص وصح موق ( ترتلآ )

 هللا دصق ( لمعلا ) روند یارعا هدنتسن ردهنداب لها بارعاو روند رع

 هکرد هتسانعم اضتقم هليسهبنب لوعفم مسا ( بحولا ) رونید ةشيا نديا رودص
 كلبا ناقناو مکحو نیم هدننزو رک ( مجحالا ) رددودحو طورش داصآ

 نقنصم ردهتسانعم همدقتم هارعف و یرسک كتهددشم لاد (ةمدقلا ( زدهنسانعم

 هکردمالکنانلوا داربا عورشلالبق هلعرب هکردلع مدغم یرب ردع یکیا هدنفرع
 كليب ییعوضومو یتیلعو ضرغو یبدح ردب رابع ندهنسن ییدلنا فتو تلا

 ردمالک ةغئاط نانلوا داربا نوجا طابرا دوصقلالبق هکردباتک ةمدقم یربو یک

 (ماورلا ) رد بنام ندبوجو ( بجو ) نوسلوا رک نوسلوا فوقوم كرك:
 ردیعج كبلاط ( بالطلا ) رد هنسانعم بلاط رديعج كار هللا هموعضم ءار
 نوچغيدلۉایدۇم ىسغن بیدأت رونید هغلوا بدؤمو هنبلط ماع هلنیتعف ( بدالآ )
 ۱ ملع هرزوا یتیدنلوا ناي هدحاتعم حرش یدنلوا هرععح بدا مع هب هد وهعم مولع

1 
۱ 

۱ 

 ملع وح لع قاقتشایلع یرصملع تغلرلع ردرلنوب هکر دن رابع ندم ییانوا بدا
 | ملع تارضاح ملع رعشلا ضرق لع طخ لع هيفاق لع ضورعماع ناب ملع ىت عم
 ِ قعشلاج ( داهتحالا ) ردهنسانعم رثک | هداروب هلع كنيع ( میظ.ا ) رد ءاشنا

 | مظعم هللا هموعضم مج E رق هیات یمایط GES رد هتسانعم |
 | كلا بلط ( دیرال ) رد هنسانعم ماها هبرسک تنيع (aT) وب هننمانعم



 انایغو لئاجنو اضایحو اضای ر ملعلل ناف دعبو ) ردمولعم هلا لها موقلح
 قشنتو نونفو نانفا هنم لصا لکنع عرفتت اباضهو قهاوشو اباعشو قئارطو

 ردفوذح یلماع ردنامزنرظ یسهلک (دعب ) ( نوصغو ناطبخ هنم ةحود لک نع

 اماهدمالک مظن فرح ءاف ه دنس هلك (ناف) ردهدنربدقن ةيلصتلاو دا دعب لوقاو
 (ملعل) ردهنازاب هفطاع دوخاب ردهیاوح هلیلاقحا یریدقت دوخای یهوت كنظفل

 .ردبسارخوم ( اضایر )  ردیربخ مدقم كنسهلک نا رورحلام هراج مال هدنظفل
 لوب هکردیعج كنلیجن هلا همجح یا لئانج ردیعج كتو ( ضا )
 تن همججم نېغ ) ضابغ رود نابایخ هدیسراق هکرونید هغلحافا قیص هدنزرط

 ( قئارط ) رونید هکوبو هنامروا نالوا هدرب ولوص ردېعج كنهضيغ هرسک
 بعش هلا هزوکسم همه نیش( باعش )رود هلو وا كن هش رط

 كب رديعج كنظفل قهاش (قهاوش ) روند هنل وب غاط رديعج كنظغل
 یا یلاب ردیعج كنهبضح هلرسک كناه ( باد باضه ) روند هغفاط كسکوب

 تر رونید هکوک لسا ردلبقتسم ندع رف ( عرغت ) روند هغاط متصاي

 هنلاد كحاغا هک ن دنظفل نف هلا هحوتغم نه ( نانفا ) ردعحار هل یریض

 ( قشنن ) ردهنسانعم هنوکو عون ردیعچ كنف ( نونف ) ردعج روند هنخاشو
 (ناطیا ) رونید هحاغاولوا ( هحود ) ردعراضم ردهنسانعم قلربا هکندقاقشنا
 (نوصغ) رونبد هخاش هزانورت ردیعج كنظفل طوخ هلا هروسکم ۀمجعم یاخ
 ناقبچ بوروس ندحاغا دوخای هخاش قلطم ردیعج كنصغ هلاهموعضم همجعمنیغ
 مالک موهفم رولوا ندنباب صاخایلع ماعلا فطع هروک هلوا لوق روند هزیلظ

 یرلرب كحدبا افصو قوذ تفرش ملع قیقحت هک هلوا مولعم بجوام ءادا دعب
 قحهلوا زا خو عقوم هشراسآ و تحارو یرالحم كح هیلبا یدا تایح ةهصافتساو

 راوشدو بعص تیاغبو یرالو هجیاو پرنع و هداج كحهیلبا كولسو یرلعنوم
 عرفتم هع واتم عورقو هراتعم نونف هج ندنر ره هدنرلناو ردراو یرلماقم

 سانج هدننب نونفو نانفاو مزلبالام موزل هدهرقف جوا یلوا رولوا بعشتمو
 هدعاوقو لوصا هتبلا هلغغلوا لانسا هدهدعاق یسهلک لصاو بولوا قاقتسشا
 لفاطاعیمطا رارسا زا رحاب لفاکلاوه ةفالا ملع ناو ) ردئراشا هنموزا كتعحارم

 هلکت هکردلعر تقل تغل ملع ( عينعرلاو عقا-غلاو لهاکلاو لخاقلا هنم عاضتب اع
 میل لفاک ردکعد نماضو لیفک (لفاکْلا) رونلیب یعاضوا تیفیکو یدارفا تاک

 ها ونعزاربالا هدهخس شعب ردهنسانعم ظفحو ذخا ( زارحالا ) ءماب ماقا
 ردهنسانعم زار هکردیعج كرس ( رارسالا ) ردهنسانعم راهظا هلغلوا موس
 ندنس هدام علذعت ( علضتب ) رد هنسانعم عماج هلاافو هلم یاح ( لفالا )



 | هلیغف كنهلمس یاح ( ماج ) ردیضام روند هکمتوا نیج رکوک هکندنظغل حون ج _ _-_-
 | هکن دننفل ودش هلا همعج نیش ( یداشلا ) ردهماج یدحاو رونید هنیح رکو ک 4

 ؟وراعتسا هدنلعف تفشرو ردهانک ندماودو دیا یرلهرقف اعد نالوا هردصم هلا

 یسعشو هقش ر ىلط كلذک ردزماج ید,

 تورا یادت سیر تا ی رانا نکا هلو یی
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 | رد هنسانعم كمزک هکندتحایس ,یسهلک ( حاس ) ردلعاف مسا هنسانعم یتفتو مرت

 | ( یداقلا ) ردهماعن یدحاو رونید هنیشوق هود هلیحف كنون ( ماعنلا ) ردینعام
 | ردهنسانعم كلبا تعرس هلتاعق نایدقو ردلعاف سا ندنتس هلک نایدق هللا فاق

 | ( مافنالا ) رد هنسانعم قمرغاجو قمرقبح حایص ردیضام ندحایص (حاص )

 | هلا هنارت هلیعف كنهمجحم نيغو كنون غن ردعج ندنظفل منن هلا هحوتفم مه
 | هلا یتغت یبهود هکندنظفل ودح هللا هلم یاح ( یداللا ) رونید هخمالربا
 | فشرو ردننّوم *یضام ندنظفل فشر ( تغشز ) ردلعاف سا رونید هکمروس
 هروک هتنای كحراش هلا هموضم یاط ( هوافطلا ) ردهنسانعم كءاو قمروص
 یسهداراسعش ردعوضوم .هبهلاح هوافط لصا هنسانعم سع# ردداه نوک هداروب

 یاط ( للا ) رونید هنيراي نغآ هدشنزو بارغ ( بارلا ) رولوا زاج
 هلط كب امر رلرید میش هدیسراف هکرونید هتبوطر ناتلوا ریبعت هج هلا هحوتفم
 ( ماظکلا ) ردهیناب تفاضا دوخاب ردنلیبق یفاصا ههبشم كب هبشم یفاضا

 ( ل۲ ) رونید هزاغ وب ردهلنیتعف هکر دیعج كنظغل مظک هللا هروسکم فاک

 ردبلاغملع هدکحچ نانلوا ریبعت لک فورعم ردیرعم یسراف لک هللا هموعضم ےج
 | یک ییدنید هنارغعز هرزوا یاب كحراش هلیج ( یداجآ ) رونید درو هدیرع
 ۱ هبافطصم باذح یلعو لج قح ترضح مالک موهفم روند هدهنیعایو هنیرز

 هما ههلجو ارو یداه هتعالسو نما لزنم مس یلغغو تلالض هار ناراکهنو
 نالوایرلفارطالا لیمو تاهملا لماک رونا رد لاثمو رهزا مجتدننام كنايادتقمو

 یرلشوقنیحرکوک یحی دیا ناتسدو منرت هیلیا ادها مالسو ةولص هنیاحتاو لآ عیج

 هودو هکدتبا تحایسو ریس هدنیمز یور یرلشوق هود كباجو زبتو هکدنوا
 هکدلیا ینغت هلناعن نوحا ججو قیوشتو طبشنت یرلهود رلماکعو یسجعروس
 "هرقفو ردکعد هکدما بوروص ندنرارغو نیعایو لک یفیش قیر شنوکو
 بولوا هلبا همهم نیع ردها هلمجعم نیغ هکیلوق ماغئالاب حاصو مقاو هدهروک ذم
 هس نکل ردلتگیخد قفلوا قالطا ههود ةصاخ هاننعف منو یعجج كنظفل منو

 هدهیلاد تاعصسو یسناجمو یعیدب عیصرت رلهرقفوب و ردب رقا هیناو یلوا یلوا
 | هیتیقوتءام نانلوا رکذو ردلقشم ینعیانص فحعم سانحو قیفوتو بسانتو یطیعت

 قلوا هبح مصتو هینکم "هراعتسا یک ییکرت اهراغظا ةينملا تبشناو بولوا هيعبت
 | دانسا هنیعسایو لکو هشت هفشتیم صخش
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 بعش ترفوو اغلاو 2 ا ىلج هلغلوا بلاغ هبه راس نایدا نالوا راز آو چر ۱

 ۱ ۱ ا هلفلوب تناتمو توق تیاغب یلوبن نالوا هدنلزنم هجغابو غاب هلیتهج عورفو |
 روهقمو نحاعو نوز یرلذشد نالوا هدننربس نالسرا یذؤم نکقم هدرلنامروا ۱
 ندداوک كوشو ردشلوا نوریب ندنرلتردق ةزوح قلوا بایرغظ اک آ هکر دشلیا ۱

 ٌءرقف ردلتحم ید قفلوا هدارا شبرق ءادشا ندداوع ثویلو ندهداب بارعا |

 لها نايات قاقنشا سانحو عیصرتو بسا مايياو هیبشت تفاطل نالوا هدهروینم |
 لاونم هدهخسن نالوا یطخ تسد كفلْوم یمرقف تقسب هکرید حراش ردقاذم |
 هرلنا هلغلوا موق هلناریبعت طلع دون نتعب ردموسهو ررح هرزوا موق ۱

 یداوعلا بایذلام نع الف ىدامعتلا تاوذ ثوبللا هره ضعبو هبغلوا تاقتلا ۱

 هلالس) ردظ و هلم قوا هبانک ندنسهفلاط دوبی ,a هلغل وا موسم هدخا هدناونع ۱

 | یداشلا مالا حانام یدارقلا رودیو یدادلا موجب هاو هلآ یلعو لسو ه لسو هيلع
 | ماطکنم لطلا باتحر ةوانطلا تفشرو ىداحلا ماغنالاب حاصو یداقنا ماعتلا حاسو |

 | هالوا یعتوم اعد ردراینعام ندمالس لسو ندنالص یسهلک (یلص) (یدالاو لجلا ۱
 نینموء"هلجو تبلهادارح ردلهایصا كنسهلک ( لآ ) ردرلنضتم ینیرلانعم اشنا 0

 قطصم لآ هکردشلنا ناب هعرو هدنحرش رونلا لک اه یناود لالح ردنیقتم
 بسنلا بسحم رولوا هبسنلا بسحدوخای بسنلا بس اهافصا تاولصلانم هيلع |
 روازآ ین .قبفح نکو یروض لاک یس اید نالوا ها بنی ۱
 هلمس هلب- و تعیغح ع ینا ردعرش یالعنالوا باو تعب رش ۳ لوا ِ

 ردمارح هقدص هرلنلوا بسنلا بسح ردنیهلأتم یاهو ن رک یایلوا نالوا
 ردمارح كلبا ریغلاب دیلقت نالوا هتل هقدص ید هرلنلوا هبسنلا بسحو

 رديعج كبحاص بحعو تبع باحعا شعبلادنعو ردیع كبحاص ( باحال )
 نالوا ءافبلاراد مزاع هرزوا لاح لواو مت قرەلوا نموم هلهللالوسر ترضح
 ۱ ( یدآدلا ( بوی هزدلب ردیعج تب ( موج ( رونلوا قالطا همارک تاوذ

 1 لم هدننزو رفرف ًادأدو ردعج ندنظفل و اد هدننزو یداوت هلا هرو هامعم لاد

 لاقن روند هندیک كردا ادتقا هنادتقم هکردیعچب كنهءداق هلا فاق ( یداوقلا )
 ردب ات م ی رک و دارم ندهودق هدارو ةودقنا عناو نتسا اذا یضرک هیدق

 رونید هبادتنقم هلع كناق هودقو هلوا یعج تكنهودق هرزوا ذوذش یداوق دوخای

 ردي رلفصو كياا یداوقلا رود و کلآ یدا دلا موج هلیس هق رط بتمص رشنو فل

 روند هبآ كلدمک ترد نوا هک ردیعج كردي ( رودبلا ) روند 3

۱ 
 هبرتتصم ءام هدندیکرت ( حانام ) هلیسهنب رق موجب ردلقح هد هلبقت رط شوشم ۱

 _ هباهلمم یاح یسهلک حان ردهدنکبس مایا یو کراس ةدم ) مالا ح انام نام ) رد
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 | ردليضفت لعفا ندتحاصف ( حصفالا ) رو هما نوا لاکو ها یدانو یک
 هلتحاصفوروند هغلوا صلاخ ندتنکلو و نمل بولوا یراجو قاطنناسل تحاضف

 ( یداوخا ) رد ام ندب وکر ( بکر ) رولوا فوصوم ملکنمو هلکو مالک
 رونید هب هود هدن ورو كباچ كب ردیعج یداخ دوخای هیداخ هلا همجعم یاخ

 دوس هلی هلبم یاح یس هلک ( باح ) ردلینفت لمخا ندتخالب ( غلبالا )
 كندبداع هللا هلمهم نيع ( یداوعلا ) ردیضام ندباح نالوا هنسانعم قعاص

 موهفم ردهود قلطم دارم هداروب روند هبود نایاتوا تواروش هدهبداب هکر دیعچج
 را ر لع هکردراترشح مالساو ةولصلا هیلع دم هیناراشء ا ريت مالک
 كقلخ ناغاص یرلهقا و یصفا كراهسک نهرلهودو یلضناو ربخ كناسنا نالوا

 یداوع بالحو یداوخ باکرو ردهانک ندسان موعرنانلوا رک ذوب ردیلک او غلبا
 هلالص مرکا ربخيپ هلفلوا صوص هرلنا تغالبو تحاصف بولوا برع هفئاط
 هنبرلقدلوا یواح یتغالب هحرد یاوصقو تحاصفهبئر تباہ یراترذضح لسو هيلع
 ريغ یعیدلوا e ییرایعنص عراضم سانحو عیص هروک ذم ه_هدو رد راخا

 ضاب ر تشاناعسا و یداوکلا ]وه ىلع ترهظف هثلاس ر ةحود تقس ) ردبغح

 بونلی و جاعا هکندقوسب یسهلک تقسب ( یداوعلا ثوبالا داملا ف تبعق هلو

 ةجأغا ولوا هللا هحوتغم لاد ( ةحودلا ) ردثنؤم "یضام رد هنسانعم قمازوا

 ك هبشم یتفاصا كنهحود رددارم هماع تشمب ھر كنار ( ةل-رلا ) روند
 ردهنسانعم ءالیتباو هبلغ هکندروهظ ( ترهظ ) رددنلیبق یفاضا ههبشم
 هفلیلاجو هکلنکت ردبعج كنظفل هکوش هليحفكنبش ( كودلا 1 زین قم تام

 ندا تابا 2 هلغلوا ظیلغ یغارمط هکر دیعج كنهداک ( یداوکلا ) روند
 یوب هلغلوا ولتوف تاب هک ندنلئفل داسیتسا ( تدیلتسا ) روند هرب سوس
 هبهجعاب ردیعجب كنهصور هیرسکكنار ( ضارلا ) ردهنسانعم قمازوا بوروس

 ردهنسانعم كلربغيب هلنیتعع (ةوبنلا ) روند یندهنچو روند هرازنچو رارغمو
 ردهنسانعمقلوا نحاع ردیضام با هلا هددشم یایو هل نیع )ت تبع (

 هک وو هنامزوا نالوا یغات نالسرا ۲ کرک هدننزو كسانم ) دسأملا )

 ( یداوعلا ) رونید هنالسرا ردیعج كنيل لب كمال ( ثوبلا ) روند
 هانبتناسر هدهرقفوشا ردهنسانعم ىج دام وج بو ردلاصد وخاب رشد ردبعچ تنه داع

 توق «دناب ءادعا لیکشنو رهقو یلالحو تردق كرات رمح هلال ةولص هغ
 یدنلوا داربا هللا هیلعف "هلجو لصف ندهشاس ةرقف هلثغوا نایو قوس یکوشو

 تابتو شیاسآ ببسو لظ تعسوو عورف ترثک كماالادبس ترضح مالک موهفم
 بحومو رادیایاو زیچان لاسر نالوا هاشم هبهظع رج هلبراتهح یئماراو
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 ثعاب ) ردانشور هناسانش هعید یغیدلوا لقشم ینتعنص قحال سانح و قاقتشاو
 ةمجعلاو ةنجهلا هنيشتال امضغم ىداضم لك ىدانملا ناسللاب امحغم یداهلا ىنلا
 ردلعاف مسا رد هنسانعم كمردنوک هکن دنظفل ثعب ( ثعابلا ) ( یداوضلاو
 ردعح را یانتسا هلغل وا تہن مطعت ماقم نکل رد راج هثالث هوحو هدننایعاو

 لوسرو یذخم ردهنسانعم ربمغیپ ( ېنلا ) ردهنسانعم یضام هداروب لعاف مساو

 یرغوط (یدابلا ) ردلیوطت بحوم نایب ینیراصوصخقدارتو تبسنو قرف هلی
 هکر دلعافسا ندماعفا مو ردلاح ( امم ) ردکعدیجدا داشراو تلالد هلوب

 هلا همججم داص یداضلا ) ردهنسانعم قلق رحاع ند هملاکمو هضراعم یعصخ

 مالسلاو ةولصلا هيلع لاق اک ردصوصحم هبرع فرح دا ارز ردکعد چک ع

 ضراعم ردلعاف مسا ندنس هدام ةاداضم ( ىداضملا ) داضلاب قطن نم حصفا انا )

 عقاو یداصم و یداص هلا مزبهم داص مد هیس ضعب رد ای فلاح و دناعم و

 هلیهحو ریبک قاقتشا ندنظفا ةاداصم نالوا هنسانعم هرتاسموةارادم یداص هلغملوا

 رولوا ذوخأم ندنظفل ةاداصم نالوا هنسانعم هعناعو هضراعم یرداصمو ذوخام
 ردهفدارتم لاح (امخقم ) ردشلبا دع لمهم یتسهخهن لامها وبشا ح راش

 نيش ( هنیشتال ) هنسانعم قطنلا لزج و مظعم ردلوعفم مسا ندمیخفت مخقمو
 ( ةنجهلا) ردهنسانعم راعو بيع هکردنبز فالخ نیشو ردیفنم لبقتسم ندنظفل
 هلی كنيع ( ةمجعلا ) رونید هبهصیقنو جق نالوا هدمالک,هلا هموعضم یاه
 ضعب ردنرابع نداطخ و نو ندقلنوقنوط لد هدمکت هکردهنسانعم كایمجع
 هلبا همجعم دانم ( یداونسلا ) رولوا كعد كليهبب هلغلوا عقاو ةنكللا هدهخث
 اهتنا یب یانو دج مالک موهفم ردعوعسم ری یلعفو درفم ردهنسانعم بق مالک
 لبلحوزیجعتو ماعفا هلا هعطاس لئالدو هعطاق تجح نیفلاخو نتضراعم *هلج لوا

 ج مالکو هنکل دوخای همجعو هنجه هنسیدنک بولوا قطنلا لیزجو ردقلا
 یر و قاص ندهروم تافص ینعن هدلاح ییدلیا ثارا هصیقنو بیع یسهلوقم

 ثعب یداینیلاع ربمغیپ ندا داشزاو تلالد هیفتسم قی رط یدابع هفاک قرهلوا

 هدننب یداوصو یداضمو یدانص ردصوصحت هنهاک راب ادخ ترضح نلبا لاسراو

 هردرهابو رها فععم سانح نالوا هدنشس مخقمو محقمو صقان سانح نالوا

 (یداوعلا بلحنم غلباو یداوخا بکرنم حصفاو یداونلا مضح نم ریخ دج )
 هصیصفاب هدنقح مالسلاو ةولصلا هیلع مانا لّصفا دعو ردناب فطع ىسهمك دج

 ءاسا لج هکهتن رد ضحم لع هدنقح رهسک نانلوا هیت راسو رد لعو فصو |

 (رضح) ردهنسانعم یرشاو لضفا یسهلک (ربخ ) ردەنوكوبىناش كتهیوبنوهیهل
 لهاکو لهاوک ردیعچب كن هلک یدا ) یداونلا ) ردضام ندروضحب یسهلک
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 یداوصلا ةلغ عقانو ) رولوا شملنا ااو نر یتغیدلوا یرئا ینادزی ترمضح ضیف
 نيع نم ءادوالا یرح و یداملا مرطلاب یدا وعلا ةرعم عفادو یداوئلا بیضاه الا

 تكمردک ینلزسوص هکندنظفل عقن هلفاقو نون (عقانلا ) ( یداص لكل ءاطعلا
 ` هفلزسوصهلبعت كنهمجعم نيغ ( ةلغلا) ردلعاف مسا ردهنسانعم قمردناق هیوصو
 ردهتسانع«ناشطع زسوص هکردیعجب كنهمداص هلبا هلم داص ( یداوصلا ) ر ونید
 افقلطم دارم کروند هنحاغا امرخ نوزوا دوخاب رد هل رابتعا قوصوم قات
 رونبد هرومنب هکر دیعج كياضه هلا هنجعم داض ( بیضاهالا ) ردراجشا
 دوخای رونید هب وص ےظعو قوچ ردیعج كن هبدا هللا هثلثم یا ( یداوئلا )
 ىج بضه بیضافاو ءالا ةربزغ ةعظعیا ءايدث ةرطم لاقب ردندنباب دب رج
 اقلطم دارم هلکغد هرلغاط مصاپ بضهو ردلتم قلوا یعج ید تكاضه نالوا

 هدنکبس بیضاهالا لویس بونلوا ریدقت فاضم هدنروصو و رولوا كد رلغاط

 | ءادو كنيع و كيم ( ةرعلا ) ردلعاف مسا ندسظفل عفد ( قابل ) رولوا

 | كنديداع هللا هلم نع ( یداوعلا ) ردهنسانعم هعکشاو اذا هل راهعف كنهددشم
 دار الغ و طخ هلتراشا قابسو قایس نکل ردهنسانعم دادیو  ظورش هکر
 | هلیخكیم ( یداملا ) روند هناسحاو لضف هلنیتعف ( مرکلا ) ردبلغا قلوا
 ندیداع ۱ هلاونع یدام* هد ۳۳ ضعب ردلعاف مسا ندنظغل ةاداع

 (یرعیا) ردرارقساو ماود دا هکر دهنسانعمیدازوا نوزوا هدیسکیاردلعاق سا

 روندەبەرد هکر دنعجج یداو هللا هحوتغم ةه ( ءادوالا ) رداعاف مس ا ندارحا

 لضف هلیتبسانم تەغنمو رب لاصبا اینو ییوص هلرسهقالع تیلو تیلاح الوا
 | رونیدهزاکیپ نيع (اطعلا نیعنم ) رولوا نیت رم زا هلغوا هداراو ناضحاو

 یرییعت اطعلا نيع رونید هبوکریو اطعو ردعشرت اعبت +یناثو الالقتسا هلوا زاجم
 | دراجتا دوخای كرازسوص لوا اننو دج مالک موهفم ردنعضتم یتفاطل نيع
 | همکشا افحو لظو رشو اوراو هلازا هلراردا رارومخب مع و ےظع یتغلزموص
 | بودیا هلازا و عقد هلایارب مرکو ناوارف لضف ینسالب الغو طح دوخاپ یتساذاو
 زا یسولط رلهرد هنیجاتح *هلج ندنلاضفاو فطل لالز عبنمو اجا یندابع هلهحووب
 هزسوص یداص ردارحا هنهاکرد العو لح قح ندا ارحاو هضافا ناسحاو رب

 را هبت ندبیضاها هدالوا ءرقفو یدلوا كعد جاتح هناسحاو لضف اقلطم هلکغد
 ندرلهب نقشاط و ولط هلغلوا ردقم قاض« هس رونلوا هدارا رلغاطو رلربابو

 ندنظغل یداوعو رولوا كعد ندیا اورا هی راوص لبس نالوا لزا ندرلغاطو
 هیداوعشغلوا سرغ ندماظع راعشا لوصاو ردلقح قفلوا دارا ناراکتسو هلظ

 عج عیصرن هموقم ءرقفو رولوا هج ولفلکن نکل رونلوا هدارا ید مرڪ
TT TSE TT5... ین  



 ے7 وتا

 زا یداجو نیتسیا قوح یدنح هلک لک ءدهنسانعم لثاس و ادک یداجو هاطعا یا ۱ ۱

 دارم نانا عون ندیداجو تاداج و میم نددیدتج و ردنکم یغد كعد نیتسیا
 كتاب یرلکدید موصیق ندننابن هداب لوا انئو دج مالک موهفم ردزباج ید قلوا
 ندنآب هرضاح یبرلکوک كرجش یرلکدید اضغ نتب ندرب لاسموق مان میصقو
 حابصو ماشخاو دارفاو صیصخ هللا هصاخ یراقدلوا لئا كنارغغزو نی رز

 نالوا زونکم هدنرارومغی حابصو ماشخا دوخای نالوا لصاح هلیببس یراروم:
 اطعا ہریغ بولوا ریقف ردرامشبب من نانلوا راردا تاقوالا مئاد دارم هکی نرلزیعت
 دوخای هناوذ نالوا ندنناشاطعا هراس بولوا ینغ و هتاجاح بلاط نایلوا ندنناش

 هداوج عرکندیا دافراو هضافا هناداجو ماو هناسنا دوخای هرانیتسیا زاو قوح
 رکذورلربد ناشوای هدیکرت هکت ابن یریکدید میش هکهبلوا ینخ ردنایاشو صوصخ
 اضغلاو موصیقلاو عیشلا لها هلفلوا صوصخت ه هیداب هرو اطغو موصیق نالوا
 تحاصف هنسهلاط برع یلوا ةرقف هلهجوو روئلوا هانک ندیرع هللا هرعساو
 ندهرضاح عفانمو صاوخ نالوا هدنراراعشاو تانابن و نعضتم یصیصخم یتغالبو
 ریظن تاعارمو قاقتشا و یفوتسم سانح هروک ذم ةرقفو ردنلعم ینفیدلوا د زا

 فلومو ردمالک الام یقیدلوا لغشم ینعیاسنص مات سانحو جیدنو ریطشتو قابطو

 هرزواتقیقح ةةبرط هدهینا ةرقف هلغلوا قاذلاولح ندنقیقحینشاچ هجرلا هيلع
 ندنبف هطافاو ندهنحافا هک یلوق ضيغم الوا ردن کم انعم هیحوت هد هلهحو و

 ردعون یکیا یهلا شيف هکهلوا مولعم رد هنسانعم یجدبا لازنا شبف ردذوخام
 لجو یناعس شیف لوش سدقا شیف ردسدقم شیف یربو سدقا ضيق یرب

 یضتقم هدهیلع ترضح یندادعتسا و تیلباقو ینیدوحو كنابشا عوج هکردیناجر
 ردنزراشا کا ینیسدق ثندح " ( قرعآ نا تنحف اھ ازنک تن ) 2

 كنابعا نالوا تباث هدهیلع ترضح هکردیناسآ *لجعو شین لوش سدقم ضیقو

 هلیتطاس و مظعا حور شیفو هلوا بحوم ینراروهظ ءدجراخ دادعتسالا بسح
 هیلصاتادادعتساو هتباث نایعا هدهیلع ترضح لا سدقا شيف وبشا سپ رولوا
 هدوحو ةوسکءدحراخ مباوتلاو مزاوالام هموقم نابعا هللا سدقم شیفو لصاح
 عاورو ردنرابع ندیهلا *هلاقتم ءاعسا هدندنع تفرقح بابرا یدایاو رولوا لخاد

 دچ موو هرزوا ربرقنو رولوا داره لاسرتساو ماود هنب ندنرلناونع یداوغو |

 تایلج یانعتقءرب هناوک او نایعا نالوا قوبسم ههیهلا تایانع لوبق لوا اشو
 ندعاطقناو صقن هلناخ لاصآو ودغ نالوا ترابعندلاسرتساو ماود هلباقتم ءاع-ا

 ردصوصخحمهبایربک بانج ندا لازناو راردا یتسایاطعو تاضویف راردم اربمو هزنم
 | درجو یناعس حف ضحم ردندنایانع “هلج هک ی نیلأت وبشا فلؤم هرزوا هقیقدو



 ۱ كمال هک ندننفل نسل هلیوکس كنيس و یمض كمال یسهلک نسللاو بولوا ییج |
 : زد هنسانعم ناسل تقالط هک ندنظغل نسل لواو ردفصو هرسک كنيسو یعق |
 | دج هرقف موهفم هزوک اکوب رد ژئاج قلوا ذوخأم ندنیاده یداوهو رد ذوخأم |

 | داشرا هنیرلناسل كموق نالوا زوکم تلارح و تقالط هدنرلترطف لول او
 f ندیداوهو رولوا كعدردصوصخم هتنلاوذ تاذ نایلیا عادءایغل ندا داره ثلالدو

 | نی ىلع مدا ترضح ارز ردلقح قلوا هنسانعم مدقتم هدهروک هلاقحا ىكيا |
 | بالنا لوزغادعبو ملکت هابرع ناسل هدنیح یرلتدل وا هدتنح مالسلا هيلع و

 | فاطلا هلیماهلا هب رع هنب هدنرلقح هوتنا لوبق دعب و لوح هبیای مس هلتیرع
 | تعارب ندهیعید عبانص هروم ةرقفو رد و م یتیدلوا لمکم و راک رد هیهلا

 | محو ماطم نسحو صقانو قرحم سانحو قورفم سانحو داصراو لالهتسا |
 : ۷2 رد هبغخ ريغ هبهیدا نایانش 1 یقبدلوا نیم ییرلتعنص تانعاو عیصرت و

 ۱ صصخو) یدنلوا افتکا | هلا اعا هلغا وا لبوطتو راثكا بحوم یرللیصفتو
 | خیاورلاب یدایالا یقمو یداج لاو یربعل یربعلا هلن ملام یصقلا اضغو موص,قلا قورع
 ۱ یشر هکر دلعاف مسا ندصیصخ ) صسخنا () ىداحجلاو ى دتحا یداوغلا و

 ۱ ( قورعلا ) رد هنسانعم كلا دارفاو زي هلصوصخ ینحهیلوا هكراشم كرخآ
 | هدننزو روفیط (موصیقلا ) روند هنکوکو هنلصا كنهنسنرب ردبعج كقرع

 | هدننزو اضف هلا همجعم نیغ (انعغلا ) رلرید هنط هوبآ هدیکرت ردندتان هیداب
 | هلفاق ناق (ےصقلا ) روند اغا لوکس هدیک رتو غان هدیسراف ردندهداب راعشا

 | ( هلن لاع ) رونید هلاسموق نالوا یبنماضغ رمش هکردیعج كنهیصق هدننزو میصخ
 | ردعراضم ندلن (ECE ردنرابع ندصوصخو رس یظفل ام هدنلوق
 | طناس قلا هلا روذحم نینکاس عاتجا بردیا مزح یسهلک م هلنل وا لانب یلصا

 سکرنو ی رز هدننزو ربنع ( ربعلا ) رد هنیانع» تباصاو رغظ لبو رد
 روند هنارفعز ی O رونید هکچج نالوا ریبعت
 رد هنسانعم كمريو رکود بوشاط ردلعاف مسا ندهضافا هلی كيم ( نیل )

 .هکر دیعجبكنهحار (عاورا ) ردهنساتعم E 7 0 ندنظفل د ( یدای* الا )

  هنیروضی حابص هکر دیعچ كن هب داغ ( یداوغلا ) روند و ناغای یتقو ماشخا

 قاوا من فورظ راطما ردات قوا هیف رظو هداع O هراج ءابو روند

 | ردندنلببق یسهعرک ةيآ راکبالاو یشعلاب هعسو هکر ردناقوامومع دارمدوخای هلیتپسانم
 | ندنشسهدام ءادتحا ( یدتمیا ) ردینبم هبلاغ یصیصخت هنقو کیا نانلوا رکذ "

 یودح و ادح هلیج ( یداجلا ) ردلعاف مسا رد هنسانعم تكتسبا هیطع و دوج
 هادو یودنا ه هلثساذا هادتحا لاقب ۳ یحدىا هیطع ردلعاف م ۱ ندنسهدام

 ىا



 یرصلا یدیزلا یدنهلا ىنيسلا ىتترم دم ضیفلاوا ریرح حراش « هعمال |
 فلوم ینیرلهیب تزاجا *هلسلس هلا هلسلسم دناسا ریدقلا برلا.ةج ر هيلع

 ندهصاخ قیرط ید كريقح ججرتم وبشا كلذک ردشلیا یهتنمو لصتم هموحم
 . یریقفویو هنفرط حرش یچراش هبونعم هعماج تهح هلغلوایقنم هقلومو هحراش

 . هلطف ىلع هللدجلاو یدلیا قیقحو راهظا یبسن رسو قبفوتو داشرا هنتعم هججرت
 ىق ینکی ردقلا اذهو نيعجا هبحو هلو میرکلا هيمن ىلع مالسلاو ةولصلاو میظعلا
 بفلؤلا لق ردغلانع ىن ةرطقلاو رثكلاىلع لدي ليلقلا ناف ریطخا ماقلا اذه

 | هلدجلا ) ةشرمشلا لعاب ءادتبالا دعب لماشلا هنارقغب یلاعت هللا هدمغت لضاغلا
 (قطنم )( یداوهلا نسللا نسلا ناسللا عدومو یداوبلاق یفللاب ءافلبلآ قطنم

 كعلیوسو قلق یجایوس لعفلاب دوخای هوقلاب هک ردلعاف مسا ندقاطنا یسهلک
 هاتغالبو ردفصو ندتضالب هکردیعجب كغیلب هدننزو ډا 3

 رولوا فصتم و ردنرابع ندنتقفاوم هلاح یاضتقم هکر ولوا فصتم مالک

 ( ینللا ) رولوا ر ره غیلب مالک هلکنآ هکردنوقو هکلمرب ,دهلکتم لواو

 دنع تغلو یک یر هلک یربو هرب ردعچ ندنظفل تغل هل رصق كفلاو یع كمال
 زا ربیع ییرادوصقءهو ضرغ هفئاطو موق ره هلکنآ هکرونید هتاوصا لوش فلّولا

 . ءاغلبلا (یداوبلاق ) رلیدلبا فیرعت هلبا ظفل عونعوم هباتعم رلضعبو رلردبا
 رونیدهنابای هکر دیعج كنهداب یداوبو ردلماع هدهبلا فاضم ارز ردلاح ندنظفل
 ردهنسانعمكم رو هلیقب رط تئاما همدآ رب یبهنینرپ ردلعافیسا ندعادیا ( عدولا )

 مبناسلیوق (ناسللا ) رونلوا لاهعتسا هدهنسانعم ءاطعا هلبسهقالع دییقتوقالطاو

 زولک هنسانعم تغلو رونید هلد ناسلو ردعحار هباغلب ريع 7 دن

 دوحا ردغصو ندنس هدام نسل نالوا هنسانعم تحاصف هدنزو رجا (نسلالا )
 كناسل هلنيتض ( نرسللا ) ردیسبنا لوعفم كنظفل عدوم ردکعد صفا و ناسللا
 هدارو روند هئالوا مدقتم ندهنسنره ردیعچ تكنهداه ) ىداوهلا ( ردبعچ ۱

 فاضم كنظفل نسللا ردکعد مدقتم هناسل هلجو جارو قئاف هدنحاصف ما دارم |

 تاغل هدلاح یرلقدل وا نيشن هب داب ییاغلب ةصز لوا انو دج مالک موهفم ردیهبلا ۱

 حرفا كنەجحارو هقئاف تاغل هی اغلب ناسلو رادقا هقطن دوخای قاطنا هلا هریک |

 یدبیقن هللا هدابو ردصوصخ هالعاو لجا تاذ ندا راشباو عاديا یدوجاو |
 | هيلع لوعم یرلمالک هلغلوا نومأمو نوصم ندلالتخاو طالتخا ٌهبئاش یراناسل |

 ۱ ردیتبم هتفیدنلوا داهشتساو جاصحا ندنخیدلوا ||"
 توقف هشتم ةوادبلا قو ةئرطتب ولحم ةراضلا نسح ا

 كنلنغل نابسل هل كنيس یسهلک نسلاو بوئلوا دارم تغل ندنسهلک ناسلو

 "7: تست نیش تست رفت سن



۶ 

 یرلةدروب نایب ةدروآ هدننیط هبرت ینیرلنا وبا دنلب ناویدبتاک یرلترضح ههحو

 ىلا كرو دنخ لعحاو كرت انشب ٌرزلا ذخو بوبجاب كفناور قبصلا ۰ وبشا
 سما نالوا رداص هلیئرابع«كنالمج ةطاجف ابتیع و دتوالا ةغبن غناال یح یلهیق

 ذخو ةلصلب كيط رضع قزلا وبشا ههادبلب هدکدلبا لاؤس یتسانعم كنیرفش
 ةظلق اهتیعو الا بس سداالقح ینابعثا ىلا كتيمجح لعحاو كسخاباب رطسلا |

 لعن هدننی جرفلا بابو مصنلا باب هدماش قشمدو رلیدلیا ریست هلبریبعت كطابر
 لبهج نب دجم هلادبعوبا نیدلارصا ندنیئدحم مالعا یلس میم اهجوتم هبیوبن
 تآرف مامب هدنفرظ نوک جوا ناقنالاو طبنضلاقیرطب ندنرلنرضح هجرلا هيلع
 ردشلنا ناو راعشا هدننابا وبشا یمیدنک یتکیدلیا ذخاو

 مالسال افوح ماشلا قشمد فوج عما هللا دم تأرق
 مالعا ريهاشم .ظافح ة رضع لبهح نا مامالا نیدلا مصا ىلع

 مایا ةثالث ىف طب ةأرق هلضنو هللا قنبفوب و
 یاعدا ةديشن و هددان یددنو لثم هرابغ قشیال و هواش ككردمال لاقم ةصالخ
 رصتع ریو لاه اههدوحورب تازجحلانم ةرجحمو تیالام ةيآ هدیندا یریظن

 كطبحمسوماق نالوا یراراث آ ؛هلیلحو كنبرلیدنک ءابدا نیرصاعمو یدما لاثم اقنع

 رلیدلواارس همغنو ایوک اسآ بیلدنع هللارتتو مظن عاونا هدنراضیرقنو حدم ٌهضور |
 زدرهتشم هلا ىلع كىلا فیلعلا ندم ن ىلع نیدلارون رهام پیدا هلجزا

 یدلیا شرت یحدم هجو هللا هفیطل ٌةعطق وبشا
 اسوماقلا همك رحا ضعبنم همايا ىق ندلا دح دم ذم

 اسوماقلا نيح نیادلا رصم اياك یره وا حاص تبهذ
 یموماف فصو ةراسخر هللا ةعطق وبشا یویقلا ةجر هيلع یویفلا هللادبع واو

 ردشلنا شوت

 یرهزایعم لکن م یرولا ینغا هدورو بیطب سوماق هل

 ظیرقن لاج شختحا بص هلابا و یابصلا حابص نب دجم ندلا لاج هیقفو
 2 یدل وا دغو

 اهسوع وهف سردلل لغعقف تعمح موللا نب واود اذا

 اهسوفن هتدتفاو ةمالا كلم فلؤم ريخ ندنا دح هلل

 هعمال

4 "۷ 

 a شو اتش شن یونس سس سس سس یر



 < سس سست

 راع هدهحاسد هک مان با ءلاو يکحا نس عماجلا باحعلا ملا عماللا نالوا

 یک صو صر نانو صرخت ندنا یسوماق هدعب بولوا دلج شغل هرزوا ییدلبا
 مان رب رعلا هللاباتکح فئاطاف زب2لاینوذ رتاصب هددلح ییاو یدلیا صیصرت

 یدنلوادارباو لقن هشرش سیافن اجاجو دادتسا لیخ ندنآ هدهچرتوب هکیریسفت

 ی

 ق ةيلعلا رارسالا قراوش هددلح ترد و قاشکلا ةبطخ حرشق یاشخا ةبطق

 هک راضلا رحم حرشیف یرالا جفلالیسل ى رابلاحمو ةيوبنلاراونالا قراشم حرش
 ةحرب ىلا داعصالاب داعسالا هددلح جواو ردشلوا غلاب هدلح یعرکی تادابعلا عبر

 دامسلاضاضتنا هددلح ریو ماكحلا ةدع حرش ماکحالا ةدع هددلح یکیاو داهتحالا
 ةولصلایف رشناو ةالصلاو هربلاربخ دلومق ةيربتعلا هاو داهطا ضارتفاق

 ةباطلا ماغلاو انم لضن ىف ینلاو لصولاو ةباصعلاء اسان ةياصالاو مشنلا ریخلع

 دیع عیشلا ةحردقف رظانلا ءنعورو مارا دلبلا ىلا مارغلا جو هباط ماعم
 هیعفاشنا تاغبطیف «یعفارلا تاقرلاو هيغنحلا تاقبط ىف هيفولا تاقرلاو رداقلا |

 تافرغلانييعتو ناهبصا حرف ناهنالا ةهزنو هفللاو وحلا هما جارتق ةغلبلاو
 بارعالاعف بابلالا یوذدوسقمو لوسرلاتاوعدف لؤسملا ةينموتافع ىلعنيعلل |[

 ةقلعتماون ف حراجلاءىلاوعلا ثب.احالاق یلاغلا ربلاو اعنص فلتخلااعضو قفتلاو |
 هلق یواسلا ضورلاو نیشلاو نیسلاب لاقب ايف نيشوملا ریبحو جیباصلا ثیداحاب ۱

 حارتسلا ءاعساو لیععسا كاللا نم ىعسي نيف لیعامقلا ةفصو نولالا ىلا ناسا

 ةمالسلالطن ف هزرخانم :ردااقو نوجم اةدايزىلا نوجا ةراشاوفرشالا لدعى |
 لوصولا قب رط ليه ستو رده رق کیا هدنساضق فئاط ( هربخو همالس ) هربخلایملع _

 قرمششا نرصد تلم رد هدداح ترد هکلوصالا عماچ ىلع ةدنا زلا ثیداحالا یا ۱ :

 کلیم هدداح شدو هباربغ یا بس نق هیئالا تری و یدلبا فنا نوجا ۲

 لوطمادعام ندرلذء و داغلار فهم و ءداعلا اعا یف هداعلا ءاعا ءیرمصتم كن [ هدعیو

 صاغ هلا تقو ءالع هداننا یرلټدلوا هدمور راید هکر دل وقتمو ردنا باسح

 . ثیال ءاعسا یف ثیثلا ءاراو سب ردنا ءاعسا ف سالا سيلا و حاکشلا ءاتسا ف
 یرشتندهموقیم ءدیصتو داع تاب داعلا دازو لسعلا قیفصتق لسالا قيقرتو ۱ 1

  قولالذعذلاو فئاطلا نام ف فا طللا نساحاو فئارمشلا تکتلا:فئار ظلاوفعلاو |

۱ 

 ۱ لا دش رلا مظنلا رد)ا هددلحرب و سابع نا ربسش ف سابقلا رب ون هددلح تردو

 . حرمشو صالخالا ةروس لئاضفف صاللا ةروك لصاحو میظعلا نآرقلا دصاقم
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 طوحلا قوف ندهناهاش فرمألا حوا فرطو دورو هبهنطاسلاراد هیلایوم

 نار هزاج هنفرط زادرپ ترفغم زاجح هدعب رلردلیا دومحم ظوظح یافیتسآ
 بولوا زازتعا هغلب رهظم هترواحم تدمر هدنیمرتحم نیمرح و زازغدا و قوش

 هحوت هنتعس نع هللابقاو نم هرکصندکدلیا نیودنو صرحت یطیح سوماق هداروا
 نارمکح هدخرات لوا یدلیا نرب تشبب ظَوَبتم ید یناطقاو راطقا لوا هلءازتعاو
 قلت نسح لئا هدندنع لیععا فرشا کلم نددیلوسر نامدود نالوا نچ تکلع

 عقو هحرد هلغلوا نایع یغد هدهیلا راشم دزن یک ناار ییهام هدریمی تتوو
 یضاقو هیحون یتساضق دیز هدهلهو ل وا بولوا قرتم هنیمراچ الف یرابتعا و
 ندنرلیدنک هيلا راشم كلم هدعب رليدليا هیون ىنتلزنمو ردق یاب هلاونع ةاضقلا
 بیرف لصالاو مایتلاو شزپمآ البود هلکطتا حاکن یخد ینبرلدمرکم ج رکو ذلت
 دي ز رادقم هنس یرکب یدلوا ماعو صاخ ؛هلبقو مالسالامچ* هدن تکلم هدم

 هلدصق هلا ترضح تب ترایز هاکب و هاک ید هدنالوا بردما را_5 هوم

 كنب رلترمتح فرشا كلمو یدیا ردیا دد دما هدیز هنو ددو هنیمرح !اروکع

 بم ےل رارادد هشیمه هلغلوا یرلهالک الام طاتراو ما هنالع هیلا یوم فر

 ور هلاک ولاب لاس ربح یدیا لح ربغ هرل:تراقم هظلو لاححو

  Eلاسرا ديرب رب نوجا تحب ةغح غالبا هنفرط مالسلاو ةولصلا هيلع
 قلوایرلیدنک لوس دبرب هنس لوا هجرلا هیلع فلژم هلقلوا كولم بآد تلتف
 دعب ردوب یتروص هکیدلیا لاصیاو رب رحت یب هبقر وبدا هبلاراشم فرط هایت
 غيلبت دصقب دب ربلا نودربب اوناک مبنا افلخ و اقلس ءافلخا ةداعنم ناکو * ناونسا

 لا ےھمالس  Eلاذ هلادف هللا یتلعح یتلعحاف لسو هيلع هللا لص نیاسرلل ديس

 لصاو ه روک ذم هصیرع هدنوعتوب سپ « دیرا الو هاوس ایش یپشاال یاف دی ریلا چ

 ینروص كنهماتاوح یکیدلیا ورع هلبطخ تد ي و قرشا تسد

 كيلع هللابف یلق هب یرجالو یاسل قطنال *وث اذه نآ * باغلالا دعب ردوم

 اهععنو ایدلا قارف یرا ىنا ةراب انیع نیدلادحب هللاو رمعلا اذح اتل تبحوام ال

 بولوارهانتم هناسقط ىر تدم كموحرح فلوم « هلهاو نیلا تنا كتارغالو 3

 یراس للذو طبخ هنظفحو روعشو یراط للخو نه و هتساوح و یون السا
 ةدیسر ینایح فعصم ي هک ءالث یصمرکی كنلاوش یدم نوا زو نکس یدو

 د ینفرت نقل لیسم ندید هل روت هو تن
 نم انعتمو هتجر هللادهغت ردشل وا هاودرب و هدنیان مایقلا مو لا هل رل هلیاح را 5 ناو ینا رع نکل بولوا مافبس كاخ نیفد هجرک لئاضف و مولع ٌةناحتک نوا

 | نداصحاودح ةزوح یرلهبلع فياصت و هيلع را1 كموحرحو هتليمتو هل يا

 نوربب



 ی دبرف تاب صف نارا مجارت a لیلا برلا ةجر را لیدملا | ۱
 0 یاب ور رګ تموحص یدب زلا یضتیم دیسلا سوماق ح راش نالوا

 كلک نارکب هدنادیم لوا هلفلوا نادحو قفاومو نابسح ییقرتو ےسر هدلحموب

 ب رلترنح هج رااهبلع فلوم هکهیلوا نخ یدنلق نانع یاخرا هنایرجلا عیرعس |
 مارا EE بوق ن بو ااف مساو رهاطوبا یرهبنک ||

 آرا 3 ىا معشلا ن هللا لضق نب سبردا نب دوج 1 رکب یا نب رگ نا

 نیما هه یسن "هاسلس و نیدلادج یفلو رد یزاربیشلا فسوب نب ىلع نا لعن
 زوریف عقاو هدنئلایآ زاربش هدنارا يدهس وس هنبراترطح هنع هللایضر راک آ .قندنص قیدص

 ٌهعشم هدنخ را زوةط یرکب اون هد هبصق مان نو رزاک ندقلاعا ۾ هدلب ۽ ما ان دابا

 شو رب زا و نا رو ردق هنشای ید یدلوا یسه هوا نوگرس ندیتسن

 نیدلا ماوقو ندنرلردپ هدن او تلح ر و لقت ار هل رلردب هدقدراو هنشای
 لاصعسا تدمر ندالع مالعا وا ید رزلا فسو ن دو دوج ن هللادبع

 بودا تع زرع ههحو هیحو هنتس یقارع هرکصندکدلیا تردابمو یعس هت امدقم

 شاتکب نب هللادبع نرش یضاق یسردم هیماظن هدماسترا تشر دادغب مالسلاراد |

 لوا نامزرو لوخد بایتصخر ه- رالوعشمفرش سلح كلوعفو ءالذعف دمارس مان

 هدعب یدلوا لوغ-شم هلوفتمو لوقعم راونا ةضاغتسا ندنافرعو لع رينم سعش
 ره یک لسک یب لسع روتزو لئاچ یورو رصمو ماهو هدنهو هیقرش دالپ
 قوطنم نونف هناکو مولع ةماع لصالاو بولوا لماش ظح لئا ند هفوکتش

 یدلوا لصاف یلعاف *یناق لطف هد هیداو تغل ةصاخ و لماکو عراب هدموهفمو ||

 یدبا عئار دوحورب عماج ییهظناح توق هللا اک ذو نهذ طرف قرلوا ندعیادیو | "
 نیلاب ةداہنرس هکدلیا ظفح رطس زویکیا ةلیل لک یخ هدنلالخ یحابسو ربس تح |

 كص هدنرادنع نیرصاعم ءالع ٠ مالعا هلابو ردتص بنر ةديسر ینیدلوا تحار |

 یلکدرف اسآ رینم ربم «دمولع تایرجو تایلکو اضع یلاکو لطف توبثلا جک ا
 تابصقو دالب ییدلیا رو ہدنتحایسو ریسو ردشل وا ادب وهو نشور یغیدلوا
 مارک | مزاولو لابقتسا هللالحاو عرکت مساح ةيدأت ا ةالوو ییلاحا ۱

 ناصب رذآ هدنامز نیطالس اصوصخ یدبا راردیا لاک او لذب هدنرلقح یمارتحاو [
 رویت ریماو سی وا نا دادغب بحاص و قرشا رصم ناطلسو عاج هاش یهاش |
 نیطاسا اص و دو ریصح ريغ یایاطع یافلاو ریقوت قح یارحا هدنرلقح |
 الع دارم ناطلس نی ا ناخ دیزبای مردلد ناطاس ند هیاقاخ نیطالسو هام
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 ىلع مالسلاو ة ولصإإ و س وماقلا ةجايد ح رشل ىردص حرش ىذلا هلل دلا |

 | تدرعام سوغتلا سیافن ىوذ هبحص و هلآ ىلعو سومانلا هيلع لزنا ىذلا ىفطصملا |

 هکردموهف باحصا مولعم دعب امآ سورطلاضايرق روطسلا كيا ىلع مالقالا لدانع |

  رهاوز رهاوج سانجا لاثم ره رح نالوا سونایقوا لح سوماق هحاید
 | لافحالا عنتع لوص و هني روغ و رعق ه هشيدنا و ركف صاوغ و لام الام هللا |
 | نسحنالوا جردنم هدنناعجسو تارقفو جمدنم هدنآارابعو ظافلا بولوا هدنسهاثم |
 | تاني فونصو تانسحم نونفو ماظتناو تسالس و تلازح فطلو ماحهنا |

 | عیانصو ناکرالا ةنبتم "ینایمو نایبلا ةعيدب "یناعمو تاعیصرتو تاراعتساو تانیبمو
 ۱ ۱ ع یایرد روانش هلجل اب تغالب فانصاو تحاصف عاوناو هيدا عیاورو هم رع

 ۱ رادها ېک یسهجرت یریرح تاماقم یموصخ یسهججرتو انشور هدندنع تلیضفو
 | كن هموقر ةجابيد نارباتب ردابنالا نع نغتسم هبابن باب را یفح هلوا لیصا لصا |[

 ۂدیجس یسغلوا حرش طوبمو نحومو طوبعمو دیفمو ناجهتسا یرما یسهججرت |[
 اشکلد حرش وبشا صاخو صحم هرزوا روکذم هجو هلغغلوا ناسحسا نازيم
 ا درق ادرف یعیانص یغیدلوا نعضتع كنهرقف رهو الماو میقرت یلاعت هلایلع الکوتم

 شعب هلغل وا بحوم یلالماو بانطا ید كلا قیقحو جیرصتو قیبطتو حاضیا |
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 ( باتکلا یف ام حاتفم رر
 | لجاو ماظن نسحا هدنتف تغل فیلاتو عج باطتسم باتک وبشا هک هیلوا نخ
 ند هیلصا فورح نالوا تاک رهاوح الوا بونلوا دیهع و طس هرزوا ماظتنا

 هجقفو اسه قو رح روبزم باتک بونلوا رظن هریخا فورح عقاو هدلعفلا مال
 تازه هدنرخاوا هک هیفلوا تلفغ قحا ردشفلوا سیسأت هرزوا باب زکس یرکی
 ندایو ندواو هدناک رخآ و بوسنلوا داربا "هد هزه باب تاک ینیدنلوب هیلصا
 هبلقنم ند ىشربو ردشغلوا دارا ندءايلاو واولا باب تافلاو تارمه نالوا هلدبم

 هلکن وب پاپ نکس یرکیو ج رد هدابرپ بونلق نایلاب دارفا ید هل تافلا نایلوا
 رظن هنلوا فورد نالوا ترابع هدنلعفلا ءاف كتهیلصا فورح اینا" ردشلوا مات
 تغل ید باوا لوصف هلرب تاعارم هیاعه فورح قفو بونلوا بور لوصف هلا

 عقاو هدناک املا ردشلک .ناصقن هاکو لصق زکس یعرکپ ءاک هروک هنغیدنلوب هدب رع
 هدهج ےک تاغل ید هدنو بونلوا رظن هنسهیا فورح كهیلصا فورح

 نالوا بولطم بولوا تیاعر هباعه,فورح بیئرت هروک هتفیدنلو
 تسرهف نوجا قلوا لوصلا لهس لوص و هلوصف و باوا

 رددفلوا ےقرت بونلوا بیئرب

 6 داصلا لصف ءارلا باب ىلا ةنمهلا باب نم سوماقلا هجرت نم لوالا دا تسررمف 3 |

 هز, دفیخ هفت

 ملا لصف ۷ نسلا لصف ۵۰ | لصفءرما باب ۲
 كولا لصف ۲ نشلا لصف ه۹ ف الا

٩۱ 1 E EGواولا لصف ۲ داضلا لصف  
 | اهلا لصف ۲۱ داصلا لصف ۳ ءال لضف ۴
 ءابلا لصف ۱ ءاطلا لصف ٦ ءاكآ لصف 1 4 ۱

 لصف ءابلا با ۱ ءاظلا لصق 9٩ يلا لصف ٠

EES ۲فال رو نيعلا لصف ۱ *  
 ءابلا لصف ۲ نغلا لصف ۴ انا لصف ۹
 ءاتزا لصف 6 ءافا لصف ۳ لادلا لصف ۲ ؛

 مو . الا لصف ه١ فاقلا لصف ۹ لاذلا لص ۷۹

 ملا لصق ۲۱ فاکلا لصف ۰ ارا لصف €
 د ف ۱۸۶[ ۰ ماللا لصف ۲ ءازلا للصف ۹ ٠
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